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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ ПЕРЕЛОМА:       
«Незалежно від погодних 

умов, незалежно  
від сценарію, який може 

розвиватися  
з транзитом природного 

газу, ми стійко 
проходимо 

опалювальний
сезон».

В оселях буде тепло 
НАПЕРЕДОДНІ ХОЛОДІВ. «У наших підземних сховищах до-

статньо газу — рекорд за останні роки: понад 21 мільярд кубів. 
Задіяно всі 11 газових сховищ. Нафтогаз та Укртрансгаз про-
вели моделювання всіх можливих критичних ситуацій — від по-
ганої погоди до припинення транзиту. Тепло в оселях українців 
буде — всі структури абсолютно підготовлені», — констатував 
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу із приводу почат-
ку опалювального сезону. 

А газотранспортна система України має залишитися в дер-
жавній власності після завершення процесу її відокремлення 
(анбандлінгу) від НАК «Нафтогаз України». «Газотранспортна 
система — це дуже цінний актив, який має залишитися в дер-
жавній власності і під її контролем. Це означає, що жодні чут-
ки чи маніпуляції на тему її можливої приватизації або відчу-
ження не відповідають дійсності, — цитує департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова 
Прем’єра. — Очікуємо, що цього тижня парламент остаточно 
ухвалить цей законопроєкт. Це відповідає інтересам України».

1 000 000
примірників видань антиукраїнського 

змісту не потрапили в Україну завдяки 
обґрунтованим відмовам, наданим 

Держкомтелерадіо ПРОБЛЕМА. Чи є перспективи у дрібних переробників молока?

Сир із Божої гори

Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз 
України» про оптимістичний сценарій на зимовий період 
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У ПОШУКАХ МІСТИКИ

У бельгійських Арденнах 
є покинута будівля, 
яку знають дослідники 
паранормальних явищ  
з усього світу

Сьогодні у столиці розпочинається 
засідання Комісії Україна — НАТО 
за участі Президента Володимира 
Зеленського та Генсека Альянсу 
Єнса Столтенберга

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 

«Форум єдності»: у пошуках спільних рішень
ДІАЛОГ. Реінтеграція Донбасу має бути реальною та безпечною, а не лише на папері

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

У Маріуполі відбувся вже другий 
масштабний захід за два дні. 

Форум єдності присвятили інсти-
туціоналізації діалогу між суспіль-
ством і владою за участі Президен-
та Володимира Зеленського та чле-
нів уряду.

Учасники взяли участь у па-
нельних дискусіях «Від безкінечно-
го майбутнього до планів на завтра. 
Гуманітарна політика України для 
збереження зв’язків з громадяна-
ми, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях», «Дороги 
для українців. Як інфраструктура 
України єднає громадян», «Інфор-
маційна стратегія для України» то-

що. Тобто обговорювали широке 
коло найважливіших для розвитку 
держави питань. Відбулася й пу-
блічна лабораторія у пошуку спіль-
них рішень, що об’єднує Україну. 

А перед тим як завітати на фо-
рум, Президент Володимир Зе-
ленський взяв участь у відкритті й 
став першим клієнтом соціально-
го офісу «Мультицентр» у Маріу-

полі, створеного за підтримки По-
сольства США. Мета центру — за-
безпечити містян якісними адміні-
стративними послугами. Заплано-
вана кількість відвідувачів — 120 
осіб щогодини, тут є інфраструк-
тура для доступу людей з інва-
лідністю. У «Мультицентрі» ство-
рено 120 робочих місць. На фо-
румі Володимир Зеленський за-

явив, що єдиний шлях для закін-
чення війни на Донбасі й повернен-
ня всіх тимчасово окупованих Ро-
сією українських територій — ди-
пломатія і санкційний тиск: «Війна 
на сході України та анексія Криму 
внаслідок російської агресії — це 
найбільші виклики, що випа-
ли на долю нашої держави у 
ХХІ столітті». 2
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європейський суд з прав людини та україна

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Оголошення № 286/5/6673-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторин-

ному ринку в регіонах України;
2.2. лоти:
лот 1 – м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 – м. Вінниця, до 20 квартир; лот 3 – м. Дніпро, до 20 

квартир; лот 4 – м. Одеса, до 50 квартир; лот 5 – м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 6 – м. Тер-
нопіль, до 10 квартир; лот 7 – м. Чернігів, до 10 квартир; лот 8 – м. Суми, до 10 квартир; лот 9 – 
м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; лот 10 – м. Біла Церква Київської області, до 10 
квартир; лот 11 – м. Гайсин Вінницької області, до 10 квартир; лот 12 – м. Остер Чернігівської об-
ласті, до 10 квартир; лот 13 – м. Новомосковськ Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 14 
– смт Козелець Чернігівської області, до 10 квартир; лот 15 – м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 16 
– м. Васильків Київської області, до 15 квартир; лот 17 – м. Новоград-Волинський Житомирської 
області, до 10 квартир.

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

4. Термін передачі квартир:
на умовах пайової участі — до 20.12.2019 (строк проведення опорядження у квартирах – до 

15.04.2020);
на вторинному ринку — до 20.12.2019;
термін дії договорів:
на умовах пайової участі — до 30.06.2020;
на вторинному ринку — до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачан-

ня матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 12.11.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 12.11.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Ядвіжин Олег 

Миколайович, Тимошенко Олена Леонідівна, тел/факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Довбик Ната-
лія Миколаївна, тел. (044) 2711260, Шляхова Оксана Валеріївна, тел. (044) 2711202.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність без-

платної альтернативи, кількість користувачів проводового радіо в Украї-
ні постійно скорочується. За останні роки кількість абонентів цієї послу-
ги зменшилася у рази, у деяких містах та областях проводове радіомов-
лення втратило свою популярність як засіб комунікації. Враховуючи за-
значене та стан фізично і морально застарілого обладнання мережі про-
водового радіомовлення та відсутність ремкомплектів, Укртелеком при-
йняв рішення припинити з 1 лютого 2020 року надання послуг проводо-
вого радіомовлення для всіх категорій споживачів в Одеській, Миколаїв-
ській, Херсонській та Закарпатській областях, де проводовим радіо ко-
ристується менше 1% населення. 

Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. 
Також інформацію можна отримати за телефоном Контакт-центру 

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів україн-
ських операторів).

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Зважаючи на суттєве зменшення попиту населення на користування 

послугами, які надаються з таксофонів (у 2,5 рази за останні роки), їх 
збитковість, моральну та фізичну застарілість обладнання, Укртелеком 
прийняв рішення припинити з 01.02.2020 надання послуг фіксованого те-
лефонного зв’язку, які надаються з таксофонів. 

Інформацію про послуги компанії розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.
Також інформацію можна отримати за телефоном Контакт-центру 

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів україн-
ських операторів).

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного коміте-
ту України повідомляє: на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територіального відділення у розділі 
«До уваги суб’єктів господарювання») розміщено інформацію (розпоряджен-
ня про початок розгляду справи), для:

- ФОП Калюжна О. В. (юридична адреса: вул. Дзержинського, буд. 392, кв. 
28, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72316, ідентифікаційний код  2902920244);

- ФОП Плаксін С. М. (юридична адреса: пр. 50-річчя Перемоги, буд. 36/1, кв. 
123, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72313, ідентифікаційний код 2811014579).

У зв’язку із Рішенням Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» 
№1445 від 12.08.2019 року «Про вихід із 
складу засновників (учасників) ОДЕСЬ-
КОГО БАНКІВСЬКОГО СОЮЗУ» ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКС-
БАНК» (код ЄДРПОУ 20971504, 65039, 
Одеська обл., місто Одеса, Приморський 
район, проспект Гагаріна, будинок 12-А) 
звертається до уповноваженого органу 
управління ОДЕСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО 
СОЮЗУ (код ЄДРПОУ 25413944, 65039, 
Одеська обл., місто Одеса, проспект Гага-
ріна, будинок 12-А) та наголошує про не-
обхідність прийняття рішення та внесен-
ня змін про склад засновників (учасників) 
ОДЕСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СОЮЗУ до 
Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань.

Печатку ТОВ «ПРОФТІМ» 
(ЄДРПОУ 40002113) зазначеного зразка 
вважати недійсною у зв’язку із заміною.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕльТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N012258
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

19.11.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/45245-asset-sell-id-222187

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 2-26.250/33-2019, розпочатої за 
ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Фасад-Центр» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 41221460) порушень, передбачених пунктом 14 статті 50 За-
кону України «Про захист економічної конкуренції», а саме: подання інформації в неповно-
му обсязі Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольного ко-
мітету України у встановлені головою територіального відділення строки, складено подан-
ня з попередніми висновками від 29.08.2019 р. № 64-03/100-пв.

Інформація про попередні висновки у справі розміщена на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/publish/category/87704).

Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної сім’ї 

серія АІ № 020082  
від 12.11.2013 року,  

видане на ім’я  
Мамонтова Руслана 
Володимировича, 

вважати недійсним.

У 5-й Харківській міській держнотконторі заведено спадкову справу щодо майна померлої 17.11.2018 року 

Зайцевої Лідії Андріївни та спадкову справу щодо майна померлого Зайцева Олексія  

Івановича. Можливим спадкоємцям, у т.ч. тим, хто має право на обов’язкову частку у спадщині,  

звертатися до 5-ї ХМДНК у тижневий строк від публікації.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після померлої 16.07.2011 року Любчич Пелагії Терентіївни.  

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дніпропетровська обл.,  

Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

СПРАВА «ЧЕРНЕГА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF CHERNEGA AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 74768/10)

Стислий виклад рішення від 18 червня 2019 року
З травня до червня 2010 року одинадцять заявників брали участь у акціях 

протесту проти проєкту будівництва дороги, зокрема вирубки дерев у парку 
імені М. Горького у м. Харків. Для забезпечення громадського порядку та без-
пеки під час виконання робіт з вирубки дерев територія охоронялась найняти-
ми підрядником будівництва працівниками комунального підприємства «Муні-
ципальна охорона» (далі — працівники охорони) та працівниками міліції.

Під час акцій протесту протестувальники намагалися фізично зупинити ви-
рубку дерев та будівельні роботи. Заявники стверджували, що під час цих по-
дій працівники охорони жорстоко поводилися з ними та іншими протестуваль-
никами, намагаючись витіснити їх з місця проведення робіт. Зокрема, 27 трав-
ня 2010 року під час акцій протесту дев’ятого заявника побили неідентифікова-
ні особи, а 31 травня 2010 року на сьому заявницю напали працівники охорони.

Згідно з твердженнями заявників, 2 червня 2010 року третьому заявникові 
погрожували двоє робітників з бензопилою, хоча з відеоматеріалів вбачається, 
що протестувальники, у тому числі і третій заявник, самі підійшли до робітни-
ків, які тримали в руках обладнання.

28 травня 2010 року перших шість, восьмого та десятого заявника було за-
тримано у зв’язку зі злісною непокорою вимогам працівників міліції покинути 
територію будівельного майданчика. Першого і другого заявника було визнано 
винними за пред’явленим обвинуваченням та накладено на них стягнення у ви-
гляді адміністративного арешту на 15 діб, який було скорочено до 9 діб за ре-
зультатами апеляційного оскарження. Апеляційний суд розглянув апеляційні 
скарги заявників за їх відсутності. Третього, четвертого та п’ятого заявників ра-
йонний суд визнав винними та обрав їм покарання у вигляді штрафу. Шостого 
заявника було визнано винним за всіма пунктами обвинувачення та обрано йо-
му покарання у виді адміністративного арешту на 10 діб. Щодо восьмого та де-
сятого заявників районним судом провадження було закрито.

Протестувальники, у тому числі деякі заявники, скаржилися до правоохо-
ронних органів, що під час протестів вони були піддані нападам з боку робіт-
ників та працівників охорони, а також на бездіяльність працівників міліції що-
до їхнього захисту. Кримінальні провадження за цим фактом порушені не були.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) третій, 
сьома та дев’ятий заявники скаржилися за статтею 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на жорстоке поводжен-
ня з ними працівників охорони та робітників, а держава не захистила їх від цьо-
го і не провела ефективного розслідування їх скарг; перший та другий заяв-
ники скаржились за пунктом 1 статті 6 Конвенції на відсутність справедливо-
го судового розгляду в апеляційному суді, оскільки суд не забезпечив їх при-
сутність у судових засіданнях; також заявники скаржились на низку порушень 
статті 11 Конвенції у зв’язку з необґрунтованим втручанням у їхнє право на сво-
боду мирних зібрань, зокрема на затримання і притягнення до відповідальнос-
ті першого — шостого заявників та застосуванням фізичного насилля до сьо-
мої та дев’ятого заявників. Крім цього заявники скаржились за статтею 13 Кон-
венції у поєднанні зі статтею 11 Конвенції на відсутність ефективного засобу 
юридичного захисту.

Розглянувши скарги заявників за статтею 3 Конвенції, Європейський суд за-
значив, що тілесні ушкодження, завдані сьомій та дев’ятому заявникам, були 
документально підтверджені, що вимагало проведення ефективного розсліду-
вання національними органами влади. Таке розслідування здійснювалось про-
куратурою в рамках дослідчих перевірок, однак докази заявників доводять, що 
органи влади постійно приховували від заявників інформацію про свої рішен-
ня або щонайменше надавали їм таку інформацію зі значними затримками. Та-
кож Європейський суд звернув увагу на неспроможність органів влади провес-
ти розслідування щодо встановлення невідомих осіб, які побили заявників. У 
зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення процесуального аспек-
ту статті 3 Конвенції щодо сьомої та дев’ятого заявників. Скаргу третього заяв-
ника Європейський суд відхилив як явно необґрунтовану.

Щодо скарг за статтею 6 Конвенції Європейський суд зазначив, що сам факт 
того, що захисник заявників не клопотав про забезпечення їхньої присутності, 
не було відмовою від їх права бути присутніми у засіданні апеляційного суду. 
Європейський суд дійшов висновку, що заявників не було поінформовано про 
засідання апеляційного суду, а чіткого встановленого порядку для того, щоб за-
явники, які трималися під вартою, могли заявити клопотання про забезпечення 
їхньої присутності у засіданні апеляційного суду не існувало. У зв’язку з цим Єв-
ропейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо пер-
шого та другого заявників.

Щодо затримання і притягнення до відповідальності першого — шостого за-
явників Європейський суд зазначив, що національні суди не обґрунтували до-
статнім чином свої рішення про накладення на першого та другого заявників 
стягнення такої суворості як адміністративний арешт, а Уряд не довів, що за-
стосовані до заявників санкції були пропорційними переслідуваній законній ме-
ті. Європейський суд дійшов висновку, що було порушено статтю 11 Конвен-
ції щодо першого та другого заявників у зв’язку з їхнім затриманням та накла-
денням стягнень.

Стосовно третього — шостого заявників Європейський суд зазначив, що ви-
тіснення їх із будівельного майданчика та притягнення до відповідальності за 
адміністративне правопорушення, враховуючи характер накладеного стягнен-
ня, було пропорційним переслідуваній законній меті та дійшов висновку, що 
не було порушено статтю 11 Конвенції щодо третього — шостого заявників.

Розглянувши скарги заявників щодо застосування фізичного насилля під 
час акцій протесту до сьомої та дев’ятого заявників, Європейський суд дійшов 
висновку, що у зв’язку з: неналежним врегулюванням питання застосування 
сили працівниками охорони; неналежним розподіленням відповідальності між 
працівниками охорони та працівниками міліції під час акцій протесту; недотри-
манням норм щодо належного встановлення осіб, уповноважених на застосо-
вування силових заходів та ненаданням пояснень щодо рішення працівників мі-
ліції не втручатися будь-яким чином у події 27 і 31 травня 2010 року, що до-
зволило б запобігти або ефективно контролювати сутички, держава-відповідач 
не дотрималася своїх зобов’язань щодо забезпечення мирного характеру про-
тестів у ці дати, та констатував порушення статті 11 Конвенції щодо сьомої та 
дев’ятого заявників у зв’язку з подіями 27 та 31 травня 2010 року.

Скарги інших заявників за статтею 11 Конвенції Європейський суд відхи-
лив як явно необґрунтовані або несумісні з Конвенцією за критерієм ratione 
personae відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги за статтею 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 11 Конвенції Єв-
ропейський суд зазначив, що ця скарга є повторенням уже розглянутих ним 

аргументів та немає необхідності виносити окреме рішення щодо прийнятнос-
ті або суті цих скарг.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД 
«1. Оголошує одноголосно прийнятними такі скарги:
(a) скарги сьомої та дев’ятого заявників за статтею 3 Конвенції,
(b) скарги першого та другого заявників за пунктом 1 статті 6 Конвенції,
(c) скарги першого — шостого заявників за статтею 11 Конвенції щодо їх-

нього затримання та притягнення до відповідальності, а також
(d)  скарги сьомої та дев’ятого заявників за статтею 11 Конвенції щодо засто-

сування до них фізичного насилля 31 і 27 травня 2010 року відповідно;
2. Оголошує шістьма голосами проти одного решту скарг у заяві неприйнят-

ними;
3. Постановляє шістьма голосами проти одного, що не було порушено мате-

ріальний аспект статті 3 Конвенції щодо сьомої та дев’ятого заявників;
4. Постановляє одноголосно, що було порушено процесуальний аспект стат-

ті 3 Конвенції щодо сьомої та дев’ятого заявників;
5. Постановляє одноголосно, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції 

щодо першого та другого заявників;
6. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 11 Конвенції щодо 

першого та другого заявників у зв’язку з їхнім затриманням і притягненням до 
відповідальності;

7. Постановляє шістьма голосами проти одного, що не було порушено стат-
тю 11 Конвенції щодо третього, четвертого та п’ятого заявників у зв’язку з їхнім 
затриманням і притягненням до відповідальності;

8. Постановляє шістьма голосами проти одного, що не було порушено стат-
тю 11 Конвенції щодо шостого заявника у зв’язку з його затриманням і притяг-
ненням до відповідальності;

9. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 11 Конвенції що-
до сьомої та дев’ятого заявників у зв’язку з подіями 31 і 27 травня 2010 ро-
ку відповідно;

10. Постановляє одноголосно, що немає необхідності розглядати питання 
прийнятності або суть скарги за статтею 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 
11 Конвенції;

11. Постановляє одноголосно, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточ-

ного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна 
сплатити заявникам такі суми, які мають бути конвертовані в національну валю-
ту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(i)  по 6 000 (шість тисяч) євро першому, другому, сьомій та дев’ятому заяв-
никам та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якос-
ті відшкодування моральної шкоди;

(ii) 16 600 (шістнадцять тисяч шістсот) євро та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись, спільно першому, другому, сьомій та 
дев’ятому заявникам, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені 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;

12. Відхиляє шістьма голосами проти одного решту вимог заявників щодо 
справедливої сатисфакції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 +7 Черкаська -1 -6 +3 +8

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

Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР

2 листопада  —    Міжнародний день припинення безкарності 
за злочини проти журналістів

3 листопада  —    день інженерних військ; день ракетних 
військ і артилерії;  день працівників соціаль
ної сфери

4 листопада  —  день залізничника
5 листопада  —    Всесвітній день поширення інформації про 

проблеми цунамі
6 листопада  —   Міжнародний день запобігання експлуатації до

вкілля під час війни та збройних конфліктів
9 листопада  —    день української писемності та мови; Все

український день працівників культури та 
майстрів народного мистецтва

10 листопада  —    день виноградарів, виноробів і садівників;  
Всесвітній день науки задля миру та розвитку

11—17 листопада  —  Міжнародний тиждень науки та миру
14 листопада  —     Всесвітній день боротьби із захворюванням 

на цукровий діабет
16 листопада  —    день працівників радіо, телебачення та 

зв’язку;  Міжнародний день толерантності
17 листопада  —    день студента; день працівників сільського 

господарства; Всесвітній день пам’яті жертв 
дорожньотранспортних пригод

18 листопада  —    Національне свято Латвійської Республіки. 
день проголошення республіки

19 листопада  —    день скловиробника;  день працівників гідро
метеорологічної служби

20 листопада  —   Всесвітній день дитини; день індустріалізації 
африки

21 листопада  —   день гідності та свободи; день десантно
штурмових військ; Всесвітній день філософії; 
Всесвітній день телебачення

22 листопада  —   15 років тому  (2004) розпочалася Помаран
чева революція (Майдан)

23 листопада  —  день пам’яті жертв Голодоморів
25 листопада  —   Міжнародний день боротьби за ліквідацію на

сильства над жінками
28 листопада  —   Початок Різдвяного посту
29 листопада  —   Міжнародний день солідарності з палестин

ським народом

Не розгубився
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

МУЖНІСТЬ. Відзнаку від управління держслужби з надзвичай
них ситуацій у Черкаській області цими днями вручено школяреві 
зі Сміли 14річному Ярославу Степаненку. Він не розгубився і ви
тягнув із води 9річного товариша, який міг утонути. Як повідомив 
речник управління з надзвичайних ситуацій області Віталій Шульга, 
Ярослава номінуватимуть на звання «Геройрятівник року». 

Літачок, яким грався Богдан, зробивши в повітрі крутий віраж, сів 
просто на воду в кар’єр, поблизу якого гралися діти. Хлопчик про
бував дістати його палицею, а потім ногою. однак слизький берег 
підвів, і він опинився у воді. Намокла одежа не давала хлопцеві ру
хатися. На допомогу Богданові прийшов Ярослав. Коли зрозумів, 
що навіть із допомогою палиці не витягне товариша, стрибнув у во
ду. Урятований Богдан Федін від переохолодження не міг сказати й 
слова, але із вдячністю дивився на старшого товариша. Незабаром 
хлопчика доставили додому, його оглянув лікар. 

Схвильована й перелякана мама врятованого Богдана Наталія 
Федіна зі сльозами на очах дякувала Ярославові, називаючи йо
го справжнім героєм.

Буде борщ із грибами  
і піч з пирогами
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. У листопаді регулярні заморозки  
вже не дивина, бо саме від Михайла зима морози кує 

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Хоч природні катаклізми 
цьогорічної весни  завда-

ли хліборобам чимало кло-
потів і тривог щодо майбут-
ніх результатів їхньої праці,  
урожай-2019 виявився ре-
кордним. На сьогодні вже зі-
брано 58,9 мільйона тонн зер-
на (86% прогнозу) за серед-
ньої врожайності 45 центне-
рів з гектара. Показники ці 
ще не остаточні. Вагоме збіль-
шення аграріям забезпечив 
урожай озимої пшениці, яч-
меню, кукурудзи, ріпаку, со-
няшнику. За інформацією 
компанії «Украгроконсалт», у 
2019—2020 маркетинговому 
році Україна експортує май-
же 53 мільйони тонн зерна (у 
2018—2019 МР — 49,7). От-
же, як у приказці: буде борщ 
із грибами і піч з пирогами. 

До речі, про гриби. Мину-
лими вихідними ми з дружи-
ною поїхали у Пущу-Води-
цю. Відкриття сезону тихого 
полювання виявилося успіш-
ним: назбирали кошик опень-
ків. Та ще й яких! З товсте-
лезними ніжками!

Яким буде останній місяць 
осені?  За якими прикметами 
можна передбачити погодні 
умови наступних зими, вес-
ни, літа? За прогнозами ме-
теорологів, листопад буде по-
мірно холодним. Удень пові-
тря прогріватиметься до 6—7 
градусів вище за нуль, а вно-
чі стовпчик термометра опус-
катиметься до мінусової тем-
ператури. 

Народні синоптики і стар-
ші люди здавна складають 
прогнози, спостерігаючи за 
станом природи у такі релі-
гійні свята: Казанської ікони 
Божої Матері (4 листопада), 
Дмитра Солунського (8), Па-
раскеви П’ятниці (10), Кузь-
ми і Дем’яна (14), архістрати-
га Михаїла (21), Пилипа (27).

За народним календа-
рем, постійні заморозки по-
чинаються від свята Ка-
занської ікони Божої Мате-
рі. До наших днів збереглися 
прислів’я: «З Казанської те-
пло морозу не указ», «До Ка-
занської — ще не зима, а з 
Казанської — вже  не осінь», 
«Виїжджай на колесах, а по-
лози на віз бери». Дівчата ста-
нуть вродливими і щасливи-
ми, якщо цього дня натруть 
обличчя травою чи листям, 
вкритими ранковим інеєм. За 
святковим столом бажано зі-
брати всю сім’ю. Особливою 
пошаною оточували тих, хто 
повернувся із заробітків чи 
військової служби. Пари, що 
з якихось причин не взяли  
шлюбу на Покрову, справля-
ють весілля. 

Якщо цього дня хмарно, 
підвищена вологість, надве-
чір може випасти сніг. Якщо 
день сухий, сонячний — осінь 

буде затяжною,  весна  ран-
ньою, а літо посушливим. 

На Дмитра починаються 
поминальні суботи, які три-
вають до Різдва Христового. 
Цей релігійний обряд — ви-
яв пошанування роду. За дав-
нім християнським повір’ям, 
Дмитро замикає золотим 

ключем землю і надає пра-
во господарювати на ній зимі. 
Якщо цього дня випаде сніг — 
весь листопад буде холодним, 
з нічними приморозками; як-
що дме холодний вітер — сні-
гу не буде до кінця місяця; як-
що день похмурий, із мрякою 
— зима почнеться з хуртовин. 

На Параскеви П’ятниці  
господині освячували су-
вої домотканого полотна. З 
нього потім краяли  рушни-
ки, шили вбрання. Як свід-
чить спадщина наших ста-
рожитностей, полотняний 
одяг, особливо тонко виро-
блене льняне полотно були 
головними атрибутами до-
машнього вжитку українців, 
а вишиванки — досі націо-
нальний  бренд.

Параскева П’ятниця в осо-
бливій пошані серед жінок. 
Протягом року відзначають 
12 жіночих п’ятниць: пер-
шу — перед Благовіщенням, 
десяту — після Великодня, 
перед Зеленими  святами, 
Успінням Пресвятої Богоро-
диці, Усікновінням, Воздви-
женням, Покровою, Введен-
ням, Різдвом, Водохрещем та 
дві п’ятниці Великопісні. У ці 
дні жінкам не можна прясти, 
шити, ткати, працювати на 
присадибних ділянках, а тре-
ба лише постити. 

Якщо на Параски соняч-
но, зима буде теплою, а якщо 
день похмурий — грудень бу-
де з морозами. 

Святі Кузьма і Дем’ян уо-
соблюють бідних людей — 
безсрібників. Їх вважають по-
кровителями господарів вог-
ню та металу ковалів.  Цього 
дня пастухи вперше від Вес-
няного Юрія (6 травня) голи-
ли бороди і підстригали чу-
прини: протягом літнього се-
зону не можна було брати в 
руки бритву і ножиці, щоб ху-
доба не хворіла, а вівці не гу-
били вовни.

Якщо цього дня випаде сніг 
— весна буде ранньою, з по-
венями, літо — дощове. Як-
що день видасться теплим, то 
й зима буде не дуже суворою. 
«Вітер на Кузьми і Дем’яна 
— дорога буде санна», ствер-
джує прислів’я.

У нашому національно-
му фольклорі досі побутують 
такі прислів’я: «Приїде Ми-
хайло на білому коні — звіст-
ку від матері-землі приве-
зе», «Від Михайла зима мо-
рози кує», «Михайло льодя-
ні мости мостить», «Михай-
ло справжню зиму веде» то-
що. Вони свідчать про те, що 
з цього дня зима розпочинає 
невідворотний наступ. По-
хмурий день, нічний примо-
розок — до великого снігопа-
ду. Південний вітер, відлига 
— сильних морозів не буде до 
Варвари (17.12). 

Різдвяний піст (Пилипів-
ка) триває із 28 листопада до 
6 січня. Якщо на Пилипа де-
рева і земля вкриті інеєм — 
влітку гарно вродить овес. 
Якщо день буде вологим, із 
мрякою — на високий уро-
жай зернових. Нехай би так 
і сталося. Щоб і в наступно-
му році гарно вродила  хлібна 
нива, щоб були у нас борщ із 
грибами і піч з пирогами. 

Ярослав 
Степаненко 
(праворуч)  
не розгубився 
і врятував 
9-річного Богдана

А ви готові до перших заморозків?
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