ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

З Новим роком!

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Наступного року це буде
10,5 тис. грн, але думаю,
що ми збільшимо середню
заробітну плату,
і вона буде вищою
за підсумками
2019 року».
Прем’єр-міністр про зростання економіки,
яке обов’язково вплине на добробут громадян

ЦИФРА ДНЯ

20 млрд грн

прибутку отримав банківський сектор
України за 11 місяців 2018 року.
Це в 11 разів більше за аналогічний
показник 2017-го

Унікальний шанс
для найуспішнішої
реформи
ПОСТУП. Україна може за найближчі п’ять років сформувати нову модель територіального устрою, яка базуватиметься на
силі об’єднаних громад і так сприятиме загальному зміцненню
держави. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна сказав Прем’єрміністр Володимир Гройсман. За його словами, основа цих процесів — подальша реформа з децентралізації як одна з найуспішніших змін, що реалізує уряд. «Завершився перший етап
змін. І потрібно формувати новий, — сказав глава уряду. — Треба не просто забезпечити подальшу реалізацію реформи, коли
місцеві громади мають кошти, повноваження, нові можливості й
право на об’єднання, а й захистити ці досягнення, закріпити їх в
Основному Законі. Небезпідставно вважаю, що в майбутні п’ять
років є унікальний шанс вибудувати нову адміністративно-територіальну модель успішної й самодостатньої України».
Глава уряду наголосив, що в Україні є й опоненти реформи. І вони, певно, намагатимуться розвернути процеси у зворотному напрямку. «Гарант незворотності децентралізації — Конституція. У
ній необхідно закріпити і повсюдність місцевого самоврядування,
і розподіл повноважень між рівнями влади за принципом субсидіарності, і гарантії фінансової самодостатності місцевого самоврядування», — зазначив Володимир Гройсман. На його думку, розглянути проект змін до Конституції може наступного року чинний
склад Верховної Ради. «Ця Верховна Рада зробила для місцевого
самоврядування й децентралізації більше, ніж усі скликання за часів незалежності. Тут є здорове ядро людей, які розуміють, що таке місцеве самоврядування», — сказав Прем’єр-міністр.
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СОЛДАТСЬКІ ДОЛІ
Кожен наступний
новий рік Олександр
Калін із Києва
зустрічатиме як такий,
що повернув його
до життя

4

ДИТИНСТВО МОЄ
Державний музей
іграшки з нагоди
новорічних свят
відкрив виставку,
в експозиції якої —
понад 1300 предметів

5

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ
Полтавці Влад Борисенко
й Олена Білизна
розповіли, як стають
новорічними
аніматорами і які з ними
траплялися пригоди
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встановлені Національним банком України на 29 грудня 2018 року

USD 2768.8264
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RUB 3.9827
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за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ДЕНІСОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF DENISOV v. UKRAINE)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1006-р
Київ

Про збільшення у 2018 році обсягу джерел
фінансування державного бюджету у зв’язку
із зменшенням його за іншими джерелами
фінансування

1. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 «Запозичення» на суму 18 445 407,9 тис.
гривень у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету 500000 «Надходження від приватизації державного майна» з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.
2. Міністерству фінансів забезпечити:
1) погодження збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету;
2) внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1014-р
Київ

Про виділення у 2018 році коштів Міністерству
екології та природних ресурсів

1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) кошти за бюджетною програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» у сумі
15 400 тис. гривень (видатки споживання) за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився станом
на 1 січня 2018 р., для забезпечення здійснення заходів з ресурсозбереження Управлінням каналу Дніпро-Донбас, що належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів.
2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно
до виділених бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1021-р
Київ

Про затвердження переліку компонентів рідкого
ракетного палива та інших токсичних хімічних
речовин, що підлягають утилізації у 2019—2020 роках

Затвердити перелік компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2019—2020 роках (додається).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із переліком компонентів можна ознайомитися на сайті «УК»

(Заява №76639/11)
Стислий виклад рішення від 25 вересня 2018 року

У 2011 році Рада суддів адміністративних судів України за результатами проведеної у суді перевірки звернулась до Вищої ради юстиції (далі — ВРЮ) з поданням про
звільнення заявника з посади голови суду у зв’язку з неналежним виконанням ним
своїх адміністративних обов’язків. ВРЮ розглянула справу заявника без його участі
та вирішила звільнити його з посади голови суду.
Заявник оскаржив рішення ВРЮ до Вищого адміністративного суду України (далі
— ВАСУ), стверджуючи, що його звільнення було незаконним та необґрунтованим.
Провадження завершилось відмовою ВАСУ у задоволенні позову заявника у зв’язку
з його необґрунтованістю. У своїй постанові ВАСУ вказав, зокрема, що заявник не
оскаржив фактів, що стали підставою для його звільнення, і тому ці факти вважались
встановленими; нагадав про недоліки в роботі заявника, за які він ніс відповідальність; та відзначив, що право заявника взяти особисту участь у провадженні не було
порушене, оскільки ВРЮ вжила всіх необхідних заходів для його повідомлення про
засідання, а заявник не навів жодної поважної причини для відсутності на засіданні.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на невідповідність вимогам незалежності та безсторонності проваджень у ВРЮ та ВАСУ щодо звільнення його з посади голови Київського апеляційного адміністративного суду. Він також скаржився, що ВАСУ не забезпечив належний перегляд його справи, обмеживши тим самим, його право на доступ до суду.
Заявник також скаржився за статтею 8 Конвенції на порушення його права на повагу до приватного життя внаслідок його звільнення з посади голови суду; за статтею
18 Конвенції, стверджуючи, що його звільнення переслідувало приховані політичні
цілі; статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, що він був позбавлений можливості отримувати вищу заробітну плату та пенсію; пунктом 1 статті 6 Конвенції на порушення принципів рівності сторін, юридичної визначеності та «суду, встановленого законом», а також недотримання вимоги щодо належної обґрунтованості рішень; статтею 13 Конвенції, що у його справі не було ефективного засобу юридичного захисту.
Розглянувши скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції та посилаючись на
свою попередню практику у справі «Олександр Волков проти України», Європейський суд дійшов висновку, що у провадженні у ВРЮ не було забезпечено гарантій незалежності та безсторонності. Зокрема, Європейський суд вказав, що ВРЮ була сформована та працювала відповідно до тих самих конституційних положень, що
й у справі «Олександр Волков проти України». Члени ВРЮ, які становили більшість,
не були суддями і могли вплинути на результат провадження. Крім того, Європейський суд звернув увагу на особисту упередженість окремого члена ВРЮ щодо заявника, який спочатку відіграв роль у попередній перевірці у справі заявника та внесенні до ВРЮ подання про його звільнення в якості голови Ради суддів адміністративних
судів України, а потім взяв участь у прийнятті рішення ВРЮ по суті справи заявника.
Щодо перегляду справи ВАСУ Європейський суд також посилаючись на свої попередні
висновки у справі «Олександр Волков проти України» вказав, що у цій справі ВАСУ діяв в
межах того самого законодавства з такими самими обмеженими повноваженнями та невизначеностями щодо можливих правових наслідків. Європейський суд вказав на серйозні невідповідності між наведеними та фактичними підставами перегляду справи заявника, зокрема, у постанові ВАСУ зазначив, що заявник не оскаржував факти, що стали підставою для його звільнення, і тому ці факти були визнані встановленими. Цей висновок
не узгоджується з підставами, наведеними заявником у позові до ВАСУ, в якому він чітко оскаржує ці факти. ВАСУ також не оцінив, чи відповідало провадження у ВРЮ принципам незалежності та безсторонності та не навів жодних підстав щодо цього. Крім цього,
у цій справі перегляд ВАСУ не відповідав вимозі незалежності та безсторонності, оскільки судді ВАСУ перебували в межах дисциплінарної юрисдикції ВАСУ та у зв’язку з цим не
могли проявити «незалежність та безсторонність», як того вимагала стаття 6 Конвенції.
З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що ВРЮ не забезпечила незалежний та безсторонній розгляд справи заявника, а подальший перегляд ВАСУ його
справи не виправив недоліки щодо процесуальної справедливості та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
Скаргу заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд відхилив як несумісну
з Конвенцією за критерієм ratione materiae відповідно до підпункту «а» пункту 3 та
пункту 4 статті 35 Конвенції, оскільки причини звільнення заявника не були пов’язані
з його «приватним життям» у розумінні статті 8 Конвенції, і наслідки цього заходу не
вплинули на його «приватне життя».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1022-р
Київ

УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Про надання згоди на списання
об’єктів державної власності

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо надання згоди на списання у зв’язку з непридатністю для подальшого використання основних засобів, які
перебувають на балансі державного підприємства “Енергоринок”, за переліком згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із переліком об’єктів, що підлягають списанню згідно із розпорядженням уряду,
можна ознайомитися на сайті «УК»

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2018 року № 253

Про початок виборчого процесу чергових виборів
Президента України 31 березня 2019 року
Верховна Рада України Постановою від 26 листопада 2018 року
№ 2631-VIII «Про призначення чергових виборів Президента України» призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року.

Інші скарги заявника за статтями 18 Конвенції, статтею 1 Першого протоколу до
Конвенції Європейський суд відхилив як явно необґрунтовані відповідно до пунктів 3 та
4 статті 35 Конвенції, оскільки вони не виявляли жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. З огляду на фактичні обставини справи та наведені висновки за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд дійшов висновку, що основні юридичні питання за Конвенцією були вирішені та що немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті решти скарг.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД
«1. Оголошує одноголосно прийнятною скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо принципів незалежності та безсторонності суду;
2. Оголошує більшістю неприйнятною скаргу за статтею 8 Конвенції;
3. Оголошує одноголосно неприйнятними скарги за статтею 18 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції;
4. Постановляє одноголосно, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо
принципів незалежності та безсторонності суду;
5. Постановляє одноголосно, що немає необхідності розглядати прийнятність і
суть решти скарг;
6. Постановляє одноголосно, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі
суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
(i) 3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
(ii) 3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє шістнадцятьма голосами проти одного решту вимог заявника щодо
справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ГЕВЕЛ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GEVEL AND OTHERS v. UKRAINE)
(Заява № 22271/14 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 15 листопада 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень та
відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.
З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних проваджень у
цих справах була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку». Також у
заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
У заяві № 6314/18 заявник скаржився також за статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції на надмірну тривалість застосування підписки про невиїзд. З огляду на всі
наявні у нього матеріали Європейський суд дійшов висновку про порушення Конвенції в цій частині заяви у світлі його висновків у рішенні у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine), заява № 15007/02 від 07 грудня 2006 року).
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13
Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
4. Постановляє, що було порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції щодо іншої скарги, висунутої відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку);
5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України» виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія
оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш
як за дев’яносто один день до дня голосування.
Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 13, частини третьої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись
статтями 11 – 13, пунктом 2 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу
комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Оголосити з 31 грудня 2018 року початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
2. Цю постанову опублікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий
кур’єр».
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
РОЗЦІНКИ
вартості однієї секунди ефірного часу на телеканалі «OBOZ ТV»
для проведення передвиборчої агітації (вибори Президента України 2019 р.)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
05.12.2018

НАКАЗ
м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 року за № 1488/32940

№ 592

Про Тарифну політику Залізниць держав — учасниць Співдружності
Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному
сполученні на 2019 фрахтовий рік
Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні
транспортних тарифів», статті 1 Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав — учасниць
Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року (далі — Тарифна Угода), з метою реалізації рішення
XXVІІ Тарифної Конференції залізничних адміністрацій — учасниць Тарифної Угоди НАКАЗУЮ:
1. Оголосити, що з 00:00 години 01 січня 2019 року при перевезенні транзитних вантажів залізничним транспортом України вводиться в дію Тарифна політика Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних
Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2019 фрахтовий рік (далі – Тарифна політика),
прийнята XXVІІ Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій — учасниць Тарифної Угоди.
2. Встановити, що акціонерне товариство «Українська залізниця» інформує про зміну рівня ставок Тарифної політики в частині, що стосується перевезень по лініях залізниць України, у межах повноважень, визначених Порядком встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав —
учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074
(зі змінами).
3. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.
Міністр В. ОМЕЛЯН

Час виходу
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

Вартість 1 секунди, грн без ПДВ
28,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50

Час виходу
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-00:00
00:00-01:00
01:00-02:00

Вартість 1 секунди, грн без ПДВ
67,50
67,50
67,50
84,50
84,50
84,50
84,50
62,50
62,50
28,50

Оголошення орендодавця – Інститут історії України НАН України про намір передати в оренду державне майно
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заявки про оренду
Найменування
Вартість
Назва
Балансоутримувач
№ органу
та місцеЗагальна майна Максимально
Мета
(назва, юридична
Ціна
грн.
можливий викорисІнші
п.п управління
адреса, телефон) знаходження без ПДВ площа за незастрок
умови
об’єкта
кв. м лежною
тання
оренди
оренди
оцінкою
1 Національ- Інститут історії
Приміщення 130402,66 442,77 8548192 До 5 років Розміщення Вкладення
на Акаде- України
на 1 поверсі та
торговель- в ремонт
мія наук НАН України
підвальне приного об’єкта будівлі
України
01001, м. Київ,
міщення
з продажу 1,5 млн
вул. Грушевського, 4
непродогрн.
тел.(044)2796362
вольчих
товарів
Заяви про оренду приміщення приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення.
Пропозиції про намір орендувати приміщення кожне окремо не розглядаються, тільки в цілому.
Додаткова інформація за тел. (044) 278 78 16.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «ПІКСЕЛЬ TV»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «ZOOM»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «ІНТЕР»/ «ІНТЕР+»

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

6:00-7:00

10

6:00-7:00

10

6:00-7:00

370

7:00-8:00

20

7:00-8:00

20

7:00-8:00

510

8:00-9:00

20

8:00-9:00

20

8:00-9:00

565

9:00-10:00

40

9:00-10:00

40

10:00-11:00

60

10:00-11:00

11:00-12:00

80

12:00-13:00

70

9:00-10:00

640

10:00-11:00

555

60

11:00-12:00

595

11:00-12:00

80

12:00-13:00

700

12:00-13:00

70

13:00-14:00

620
650

13:00-14:00

85

13:00-14:00

85

14:00-15:00

14:00-15:00

60

14:00-15:00

60

15:00-16:00

825

15:00-16:00

65

15:00-16:00

65

16:00-17:00

1055

16:00-17:00

85

16:00-17:00

85

17:00-18:00

1505

17:00-18:00

80

17:00-18:00

80

18:00-19:00

2660

18:00-19:00

110

18:00-19:00

110

19:00-20:00

2715

20:00-21:00

1600

19:00-20:00

110

19:00-20:00

110

21:00-22:00

1185

20:00-21:00

110

20:00-21:00

110

22:00-23:00

970
950
510

21:00-22:00

90

21:00-22:00

90

23:00-24:00

22:00-23:00

90

22:00-23:00

90

0:00-01:00

23:00-24:00

75

23:00-24:00

75

0:00-01:00

45

0:00-01:00

45

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «ЕНТЕР ФІЛЬМ»

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «МЕГА»

Вартість розміщення в регіональних блоках
(за 1 сек., без врахування ПДВ) 100,00 грн.

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «К2»

проміжок
часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

6:00-7:00

10

6:00-7:00

10

6:00-7:00

10

7:00-8:00

20

7:00-8:00

20

7:00-8:00

20
20

8:00-9:00

20

8:00-9:00

20

8:00-9:00

9:00-10:00

40

9:00-10:00

40

9:00-10:00

40

10:00-11:00

60

10:00-11:00

60

10:00-11:00

60

11:00-12:00

80

11:00-12:00

80

11:00-12:00

80

12:00-13:00

70

12:00-13:00

70

12:00-13:00

70

13:00-14:00

85

13:00-14:00

85

13:00-14:00

85

14:00-15:00

60

14:00-15:00

60

14:00-15:00

60

15:00-16:00

65

15:00-16:00

65

15:00-16:00

65

16:00-17:00

85

16:00-17:00

85

16:00-17:00

85
80

17:00-18:00

80

17:00-18:00

80

17:00-18:00

18:00-19:00

110

18:00-19:00

110

18:00-19:00

110

19:00-20:00

110

19:00-20:00

110

19:00-20:00

110

20:00-21:00

110

20:00-21:00

110

20:00-21:00

110

21:00-22:00

90

21:00-22:00

90

21:00-22:00

90

22:00-23:00

90

22:00-23:00

90

22:00-23:00

90

23:00-24:00

75

23:00-24:00

75

23:00-24:00

75

0:00-01:00

45

0:00-01:00

45

0:00-01:00

45

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: Управління державної
охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками: Маслоїд
Захар Васильович, м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел. (044) 253-71-32
2. Фінансування закупівлі:
2.1.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом: 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.
3. Веб-портал, де розміщено повний текст конкурсної документації:
www.do.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє
про втрату бланків суворої звітності полісів ОСЦПВ:
АМ0864086, АМ0864087, АМ0864088, АМ0864089, АМ0864090,
АМ0864091, АМ0864092, АМ0864093, АМ0864094, АМ0864095,
АМ0864099, АМ0864100, АМ0864103, АМ2059034, АМ2648018,
АМ2648019, АМ2648020, АМ3041423, АМ3417543, АМ4244171,
АМ4730807, АМ5197016, АМ5197022, вважати їх недійсними.
Втрачені суднові реєстраційні документи на судно
з реєстраційним бортовим номером УДД-1291-К,
судновласник Грач Є. В.,
вважати недійсними.

4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання)
житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в місті Києві
для військовослужбовців Управління державної охорони України
4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ
4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт: до 01.12.2019.
4.4. Вимоги до квартир зазначені в конкурсній документації.
5. Місце отримання конкурсної документації: м. Київ, вул. Садова, 1/14,
каб. № 302, 01021.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 303, 01021.
6.2. Строк: до 11:00 25 січня 2019 року.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024,
7.2. Дата і час: 12:00 25 січня 2019 року.
Голова конкурсної комісії УДО України В. А. Дахновський
Львівське відділення Антимонопольного комітету України оприлюднює
інформацію про прийняті рішення від:
01.11.2018 № 63/25 р/к — ТзОВ «НВП «Інтертерм» (32683581) (штраф —
68 000 грн), ПП «БК «Дорбуд» (38821634) (штраф — 68 000 грн)
15.11.2018 № 63/26 р/к — ПП «Захід — Автозбуд» (40525260) (штраф —
64 000 грн), ПП «Захід — Трансбуд» (41146954) (штраф — 64 000 грн)
повідомляє про розміщення вимоги від 20.08.2018 № 63-02/1700в
до ТОВ «СТранс» на сайті: http://www.amc.gov.ua.

Загублений кваліфікаційний сертифікат
інженера-проектувальника № 004147 від 12.10.2012 р.
на ім’я Карнауха Володимира Леонідовича
вважати недійсним.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9
ст.74 ЦПК України викликає Павлюченка Валерія Миколайовича, зареєстроване місце проживання: вул. Берегова, 43, с. Чернеччина Охтирського району, Сумська область, місцезнаходження якого невідоме, у
судове засідання, яке відбудеться 11 січня 2019 року о 08 годині в приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка Сумської
області, як відповідача по цивільній справі № 583/4021/18, провадження № 2/583/1125/18 за позовом Павлюченка Миколи Володимировича
до Павлюченка Валерія Миколайовича, третя особа: Охтирський міський центр Державної міграційної служби про визнання особи такою,
що втратила право на користування житловим приміщення. У разі неявки Павлюченка Валерія Миколайовича справа буде розглянута в його відсутність.
Суддя Ковальова О.О.
Згідно з Протоколом (Рішення Єдиного Учасника) Загальних зборів № 11-11 ТОВ «Нью Сенд» від 23.11.2018 р. прийнято рішення щодо припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нью Сенд»
(49107, Дніпропетровська обл., м, Дніпро, вул. Шинна, буд. 4, код
ЄДРПОУ 38537633) шляхом його ліквідації в добровільному порядку.
Ліквідатором призначено Барановського Анатолія Миколайовича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публікації
даного оголошення.
Паспорт громадянина України, серія АН № 864600,
виданий Новомосковським МВ ГУ МВС України 11 лютого 2010 року
на ім’я Пересипкіна Олексія Олександровича, вважати недійсним
з 23 грудня 2018 року у зв’язку з втратою.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
(Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планової діяльності 201812262525/7154)
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кузьминецька будівельна кераміка»
Код ЄДРПОУ 42490240
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
09200, Київська область, Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул. Столична, буд.10, тел. +38(097)8816626
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика:
видобування цегельної сировини для виробництва керамічної цегли на
Ділянці №1 Кузьминецького родовища цегельної сировини у Кагарлицькому районі Київської області.
На даний час ділянка не розробляється.
Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови експлуатації ділянки сприятливі для видобування корисної копалини відкритим способом по автотранспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт та тимчасовим відвалоутворенням. Розробка ділянки надр буде здійснюватися екскаваторним способом з транспортуванням сировини автомобільним транспортом
до цегельного заводу.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась, оскільки згадана вище технологія видобування цегельної сировини є загальноприйнятою і використовується підприємством.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
ділянка № 1 Кузьминецького родовища цегельної сировини у Кагарлицькому районі Київської області, що розташована за 1 км на північний
схід від с. Кузьминці
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Відсутня в зв’язку з обмеженням території добувних робіт межею підрахунку розвіданих запасів корисної копалини.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Корисна копалина ділянки надр може використовуватись для виробництва керамічної цегли, що забезпечить робочими місцями місцеве працездатне населення, сплату податків в місцеві бюджети, покращення економічної ситуації в регіоні.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальні балансові запаси (промислові), згідно з підрахунку 2018 р.,
ділянки № 1 Кузьминецького родовища, станом на 01.12.2018 р. становлять за категорією С1: суглинків лесоподібних палево-жовтих 475,1 тис.
м3, суглинків жовто-бурих 449,1 тис.м3, глин мергельних сірувато-жовто-зелених 563,2 тис.м3, глин мергельних сірувато-блакитних 1 219,0
тис.м3; всього за категорією С1 запаси глинистої сировини становлять
2 706,4 тис.м3.
За результатами оцінки якості цегельної сировини ділянки № 1 Кузьминецького родовища суглинки та глини ділянки родовища придатні для
виготовлення цегли керамічної рядової повнотілої та 19-ти порожнистої згідно з ДСТУ Б В.2.7-61:2008 «Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови», марка цегли «75»-«150»,
морозостійкість F-25.
Проектна річна продуктивність підприємства 60,0 млн. шт. умовної цегли 19-ти пустотної за рік, для чого необхідне видобування 133,43 тис.м3
цегельної сировини.
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови розробки родовища
сприятливі для видобування цегельної сировини відкритим способом –
кар’єром.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1,2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються
згідно з вимогами законодавства України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо.
Ділянка №1 Кузьминецького родовища цегельної сировини розташована за межами об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон,
прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів. На території ділянки відсутні екологічні та інші обмеження планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1,2
видобування цегельної сировини в межах розвіданих та затверджених
запасів.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1,2
Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:
- з території кар’єру буде знятий родючий шар ґрунту та заскладований в окремий відвал, для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт;
- підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси.
Під час здійснення видобувних робіт передбачається:
- дотримання технології, передбаченої проектом розробки та рекультивації родовища;
- підтримка виробленого простору та контроль за його станом;
- виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території
від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від підтоплення поверхневими водами, тощо) із урахуванням
результатів інженерно-геологічних вишукувань;
- гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно проекту гірничо-технічної рекультивації.
щодо територіальної альтернативи 1,2
розробка кар’єру в межах розвіданих та затверджених запасів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1, 2
Клімат та мікроклімат: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: запилення при навантаженні та перевезенні корисної копалини та розкривних порід, викиди продуктів згорання під час
роботи двигунів гірничої техніки і автотранспорту на території кар’єру.
Ґрунти та геологічне середовище: зняття грунтово-рослинного шару та
порушення геологічної будови – створення відкритої гірничої виробки з
подальшою рекультивацією під залуження та заліснення.
Водне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Корисна копалина не обводнена. Атмосферні опади дренуються дном
кар’єру. Утворення та скидання кар’єрних вод не передбачається.
Рослинний і тваринний світ: рослини та тварини, що знаходяться під
охороною (Червона книга), на прилеглих територіях та в межах впливу
кар’єру відсутні.
Заповідні об’єкти: території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах
площі проектованого кар’єру відсутні. Проект не зачіпає землі природних
заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду.

Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не
передбачається. Експлуатація проектованого кар’єру позитивно впливає
на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району.
Навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
щодо територіальної альтернативи 1,2
на соціальне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин,
шумовий вплив від роботи механізмів під час розробки кар’єру. Вплив
визначається за результатами досліджень електромагнітних випромінювань, рівня вібрації і шуму;
на рослинний та тваринний світ – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання робіт із розробки кар’єру. Вплив визначається за результатами досліджень та програми моніторингу.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», планована діяльність із видобування цегельної сировини для виробництва керамічної цегли на Ділянці №1 Кузьминецького родовища цегельної сировини належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планується провести дослідження впливу планової діяльності відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у повному обсязі:
- опис факторів довкілля, які зазнають впливу;
- опис поточного стану довкілля;
- опис і оцінку впливу під час будівництва кар’єру та провадження планованої діяльності;
- опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу;
- опис заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в
ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами, що
видається Державною службою геології та надр України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації
01004, м. Київ, вулиця Басейна, 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net,
телефон 044-2790158
Киреєва Вікторія Станіславівна

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «К1»
проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

6:00-7:00

10

7:00-8:00

20

8:00-9:00

20

9:00-10:00

40

10:00-11:00

60

11:00-12:00

80

12:00-13:00

70

13:00-14:00

85

14:00-15:00

60

15:00-16:00

65

16:00-17:00

85

17:00-18:00

80

18:00-19:00

110

19:00-20:00

110

20:00-21:00

110

21:00-22:00

90

22:00-23:00

90

23:00-24:00

75

0:00-01:00

45

Розцінки вартості ефірного часу
для розміщення матеріалів передвиборної агітації
кандидатів на пост Президента України
на телевізійному каналі «НТН»
проміжок часу

Вартість розміщення
(за 1 сек., без врахування ПДВ, грн.)

6:00-7:00

50

7:00-8:00

100

8:00-9:00

165

9:00-10:00

205

10:00-11:00

240

11:00-12:00

200

12:00-13:00

205

13:00-14:00

235

14:00-15:00

285

15:00-16:00

255

16:00-17:00

275

17:00-18:00

275

18:00-19:00

320

19:00-20:00

325

20:00-21:00

325

21:00-22:00

265

22:00-23:00

170

23:00-24:00

135

0:00-01:00

85

ПОВІСТКА
про виклик до суду
Київський апеляційний суд повідомляє обвинувачену Тимошенко
Катерину Григорівну, 06.05.1967 року народження, що розгляд апеляційної скарги прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчука В.П. на ухвалу Голосіївського районного
суду м. Києва від 2 жовтня 2018 року про повернення обвинувального акта щодо Тимошенко К.Г., обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, перенесено на 31 січня 2019 року
о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Київського апеляційного суду за
адресою: вул. Солом’янська, 2а.
Головуючий суддя Свінціцька О. П.

ДП МВС України «Інформ-Ресурси» оголошує про проведення конкурсу 29 січня 2019 року о 12:00 год. серед підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання на території України для
надання послуг з організації зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках чи стоянках. Умови
проведення конкурсу можна дізнатися за тел. (063) 1503455 або за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 15-Б. Кінцевий строк подачі документів 28 січня 2019 року до 16:00 год. Відповідальний за проведення конкурсу Павленко С.М.

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

Січень снігом посіче
й морозом припече

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ЗАХІД

0..-5
-3..-8

-2..3
-2..3

СІЧНЕВИЙ НАСТРІЙ. Народні обрядові свята зберегли глибинні
Фото Володимира ЗАЇКИ

традиції наших предків
Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»

У

ніч із 31 грудня на
1 січня Новий рік зустрічають у колі сім’ї, а на
другий день ходять у гості з подарунками і щирими побажаннями всіляких
гараздів. На жаль, останні п’ять років наші головні
добрі побажання та сподівання щодо миру та злагоди не здійснюються. Війна
триває. Але не можна жити
без віри в те, що негаразди
відійдуть у минуле, а попереду нас чекають зміни на
краще. Тож віримо і сподіваємося, що рік Жовтої
свині принесе нам нарешті
довгоочікуване припинення російської агресії. Адже
ця добродушна тварина завжди живе в мирі та злагоді з усіма мешканцями домашнього
господарства.
Тому за східним календарем стала символом доброзичливого, спокійного нового року.
Так уже склалося історично, що в січні найбільше велелюдних празників.
З деякими з них пов’язані
й народні прикмети, за
якими старі люди складали прогнози на весну й літо. За природними явищами спостерігали в такі дні:
1, 6, 7, 13, 19 січня.
Зустрічайте Новий рік у
гарному настрої. «Як Новий рік зустрінеш, таким
його і добудеш», — каже народна мудрість. Якщо перший день січня буде безхмарним, спостерігайте за дивним природним явищем. Як і на Великдень, сонце «грає»,
сходить в ореолі широких променів, які іноді відтворюють хрест. За давнім повір’ям, поява такого
зображення віщує холодну зиму, неврожайне літо,
чвари в суспільстві. Востаннє таке явище спостерігалося 2013 року. Яким
він був, ми пам’ятаємо…
Перший новорічний день
із морозом і снігопадом —
до врожайного літа. Похмурий, з відлигою — літо буде
неврожайним. За народними прикметами і прогнозом
Гідрометцентру, місяць буде щедрим на снігопади, а
в другій половині припече
хрещенським морозом —
до 20—25 градусів.
З 6 на 7 січня — Святвечір. Готуючись до цього обрядового дійства, слід дотримуватися давніх традицій: не беріть нічого в
борг, щоб не обсіли нестатки впродовж року; якщо
мали з кимось сварку чи
непорозуміння — залагодьте вибаченням і взаємопрощенням. На Святве-

Меланкування передбачає перевдягання жінкою парубкажартівника

НАШ КАЛЕНДАР
Новорічне свято
Різдвяний Святвечір
Різдво Христове
Преподобної Меланії
Святителя Василія Великого
Хрещенський Святвечір
Водохреще
День Автономної Республіки Крим
День Соборності України. 100 років від часу проголошення двох українських державних утворень — УНР та ЗУНР — на незалежну державу
27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
29 січня — День пам’яті героїв Крут

1 січня
6 січня
7 січня
13 січня
14 січня
18 січня
19 січня
20 січня
22 січня

—
—
—
—
—
—
—
—
—

чір збирається вся родина,
а також запрошують на
гостину самотніх сусідів.
На столі має бути дванадцять пісних страв. Приблизно такі: кутя з медом
та розтертим маком, борщ
із грибами, млинці (їдять із
борщем), голубці, риба заливна, риба смажена, вінегрет, вареники з вишнями,
каша пшоняна або гречана, пиріжки з горохом, капуста, тушкована на олії,
узвар. Окремо ставлять дві
тарілки, біля яких ніхто не
сідає: одна для душ померлих родичів, друга — для
відсутніх членів сім’ї.
Під час вечері добрим
словом згадують покійних
родичів, а відсутнім бажають успіхів у справах праведних та щасливого повернення до рідних домівок. Нині доречно висловити ці побажання нашим захисникам східного та південного кордонів від російської агресії.
Якщо на Святвечір небо
вкрите зорями, буде гарний урожай садовини; якщо захмарене, падає сніг

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

— на врожай зернових;
тиха погода з відлигою —
до посушливого літа.
Уранці на Різдво Христове зустрічайте колядників. До речі, у дохристиянську добу свято Коляди
— Малої Лади — тривало два тижні (від 7 до 19).
Це час зимового повороту сонця. «Сонце на літо, а
зима на мороз», — кажуть
старі люди. Якщо на Різдво сильно приморозить,
як прогнозують народні
синоптики, похолодання
триватиме до кінця місяця, а якщо день видасться
з відлигою, весна буде затяжною та холодною.
13—14 січня — Щедрий
вечір, Меланки, зустріч
Нового року за старим стилем, свято Василія Великого. 1918-го більшовицький уряд ухвалив рішення
про перехід на григоріанське літочислення. Відтоді
в наше життя ввійшло поняття старого і нового стилю. Традиційні свята змістилися в датах, і це спричинило появу такого поняття, як старий Новий рік.

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

А наші прадіди здавна відзначали 13 січня свято Меланки (Меланії Римлянки),
яка померла саме цього дня
436 року. На Меланки традиційно готують щедру кутю, до якої додають горіхи,
родзинки, узвар. На святковому столі мають бути
пироги з начинкою (січена печінка, м’ясо), вареники із сиром, ковбаси, печеня зі свинини. Молодь цього вечора ходить щедрувати. Ватага перевдягається
у Василя, Меланку (юнак
«під вусом»), цигана, циганку, лікаря, діда, бабу,
козу, кота, міхоношу тощо.
7 січня 1992 року мені пощастило побувати на святковому вечері зимових обрядів «Даруй літа щасливії нашій славній Україні»
у Чернівецькому музичнодраматичному театрі імені О.Кобилянської. Це була
незабутня концертна феєрія на два відділення, упродовж якої професійні актори та аматорські колективи представили глядачам
яскраві фольклорні вистави всіх новорічних і різдвяних обрядових свят. Яке
щастя і велика гордість за
нашу національну культуру, що зберігає та відновлює ці перлини народної
спадщини, їхню мудрість,
гармонію єднання з незамуленими джерелами глибокої віри і духовності.
Якщо з 13 на 14 січня небо буде зоряне — на врожай грибів і гороху; якщо
на Василія ні снігу, ні морозу — літо буде дощове.
Завершальне різдвяне
свято — Водохреще. Обряд очищення водою велелюдний і в наш час. Масові купання в освячених духовенством водоймах відбуваються в міста і селах,
хрещенську воду парафіянам роздають в усіх храмах. За давнім повір’ям,
вона має цілющі властивості. Якщо Водохреще
минуло без сильних морозів, то й зима буде лагідною. «Тріщи не тріщи, минули Водохрещі», — каже
народне прислів’я.
З Новим роком, усіма
різдвяними святами щиро
вітаємо вас, наші шановні читачі! Хай буде щаслива вся ваша родина і вся
Україна!

PS

Цьогорічне свято Різдва Христового ввійде в історію
нашої незалежної держави як
знаменна дата — вручення на
Вселенському Соборі в Константинополі предстоятелеві
помісної Православної церкви
митрополитові Київському та
всієї України Епіфанію томоса
про створення єдиної помісної
Православної церкви України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ГРУДНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
-3
+1
-7
-9
+2
-2
-1
+1
-2
+2
+1
-2
+1

-8
-4
-12
-14
-3
+3
+4
-4
+3
-3
-4
+3
-4

День

Oбласть

0
-2
-4
-4
-1
-2
-1
-2
-2
+2
-2
-2
-2

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ
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На головній ялинці
Маріуполя —
паперові кораблики
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ГЕРОЯМ СЛАВА! У приморському прифронтовому Маріуполі на головній ялинці міста пришвартувалися паперові кораблики жовтого та блакитного кольорів із прізвищами та іменами українських військових моряків, яких 25
листопада захопили російські спецпризначенці в Керченській протоці й досі утримують у неволі. А поряд — ще три
кораблики з назвами двох катерів і буксира: «Бердянськ»,
«Нікополь» і «Яни Капу» ВМС України, що йшли з Одеси
до Маріуполя, але російські військові, порушивши чинні
міжнародні норми і права та міждержавну угоду про спільне використання Азовського моря, їх обстріляли, заблокували й захопили.
Всеукраїнську акцію #SAVE_UKRAINIAN_SAILORS на
підтримку українських моряків — чергових жертв російської агресії започаткували столичні волонтери, які закликали співвітчизників розмістити на новорічних ялинках кораблики з назвами захоплених військових суден та прізвищами членів екіпажів. Маріупольські активісти вже відгукнулися на флешмоб: місцеві діти виготовили паперові
кораблики, а дорослі продовжують писати побажання полоненим українським морякам, серед яких найголовніше
— якомога швидше повернутися додому.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ
У зв’язку з передплатною кампанією на наступний
рік наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде
«Урядовий кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у
2019 році й у майбутньому виходитиме як газета, а
не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року.
Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.
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