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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Немає жодного 

підтвердженого, 
зафіксованого  
випадку цього  
захворювання 
на території 

України».

Перетнути 
адмінмежу буде легше 

СПРАВИ КРИМСЬКІ. 9 лютого набувають чинності зміни до 
порядку перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим 
Росією Кримом дітьми віком до 16 років. Напередодні нового ро-
ку уряд спростив порядок в’їзду та виїзду підлітків, які навчають-
ся на території інших регіонів України. А саме діти віком з 14 до 16 
років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспор-
та України (ID-картки) або паспорта громадянина України для ви-
їзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній дер-
жавній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держ-
прикордонслужби на КПВВ матимуть доступ.

Спрощено процедуру переходу КПВВ із Кримом для дітей до 16 
років, повідомляє пресслужба Мінветеранів. Для них в’їзд у Крим 
(ідеться про тих, хто виїхав з півострова напередодні й поверта-
ється) буде можливим в супроводі лише когось одного з батьків.

Водночас, Держприкордонслужба наголошує, що до 19 люто-
го 2020 року в’їзд у Крим відбувається виключно в супроводі двох 
батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

2,9 
штуки на мільйон справжніх купюр 

становила торік кількість підроблених 
гривневих банкнот. 2018 року цей 

показник був на рівні 2,5

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ. Медсестра зі Станиці Луганської Наталія 
Яковлева розповіла «УК», як під час важких випробувань 
війною залишатися людиною

Якщо не ти,  
то хто ж?

Прем’єр-міністр про те, що немає підстав  
для хвилювання щодо поширення коронавірусу з Китаю 

3 4
ТУРБОТА 

27 січня розпочинається сесія 
ПАРЄ. Українську делегацію 
чекає бойове хрещення, адже 
більшість її членів — новачки  
в міжнародній політиці 

ГЕОПОЛІТИКА

Упровадження сучасної системи 
«Е-ветеран» і надання державних 
онлайн-послуг та сервісів істотно 
спростить доступ цієї категорії 
громадян до них
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

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

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться кримінальне провадження № 264/1688/15-к відносно Дружиніна Євгена Івановича за ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 258, 
ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. З ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України, Стельниковича Олександра Володимировича за ч. 1  
ст. 258-3, ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України, Скрипника Віктора Олександровича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3, ч. З ст. 258, ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. З ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України, Бірюкова В’ячеслава Станісла-
вовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 258, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачені Дружинін Євген Іванович, 29 березня 1975 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Ма-
ріуполь, вул. Артема, буд. 88, кв. 68, фактично мешкав за адресою: м. Маріуполь, провулок Банний, буд. 5;

Стельникович Олександр Володимирович, 15 грудня 1992 року народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: пр. Осоавіахіма, буд. 5, м. Маріуполь;

Скрипник Віктор Олександрович, 28 травня 1987 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, 
вул. Стадіонна, б. 87, фактично мешкає за адресою: вул. Васнецова, б. 231, м. Маріуполь;

Бірюков В’ячеслав Станіславович, 05 березня 1990 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: 
пр. Металургів, буд. 173, кв. 98, м. Маріуполь;

викликаються до суду як обвинувачені для проведення судового засідання, яке призначене на 28 січня 2020 року на 
14:00 год., 29 січня 2020 року на 13:00 год., 04 лютого 2020 року на 13:00 год., 05 лютого 2020 року на 13:00 год. 11 лю-
того 2020 року на 13:00 год., 12 лютого 2020 року на 13:00 год., 18 лютого 2020 року на 13:00 год., 19 лютого 2020 ро-
ку на 13:00 год., 25 лютого 2020 року на 13:00 год., 26 лютого 2020 року на 13:00 год., у приміщенні Жовтневого ра-
йонного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь, зала судових засідань № 18).

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження обвинувачений може ознайомитись на сайті 
«Судової влади України».

Суддя О.М. Музика

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 01 люто-

го 2020 року ТОВ «ТриМоб» при-
пиняє підключення до контрактно-
го тарифного плану «Міні» для фі-
зичних осіб. 

З 03 лютого 2020 року ТОВ «Три-
Моб» запускає новий тарифний план 
для неконтрактних абонентів «Річ-
ний 2020» та припиняє підключен-
ня до неконтрактних тарифних пла-
нів «Річний» та «Річний+».

Детальну інформацію про тари-
фи розміщено в  місцях продажу по-
слуг ТОВ «ТриМоб» та на вебсай-
ті www.3mob.ua. Отримати інформа-
цію можна також за телефоном Кон-
такт-центру 0-800-50-11-88. 

Розшукуються спадкоємці по-

мерлої 14 червня 2019 року Су-

довцевої Ніни Прокопівни, 28 ве-

ресня 1940 року народження. 

З заявами звертатися до Шос-

тої Харківської міської держав-

ної нотаріальної контори за адре-

сою: місто Харків, пл. Свободи, 5, 

Держпром, 6 під’їзд, 4 поверх, кім. 

591-595, тел. (057)705-15-23

Приватний нотаріус Авдіїв-

ського міського нотаріально-

го округу Донецької області Ва-

силенко В.А. просить спадко-

ємців померлої 28.08.2019 року 

гр. Трунової Людмили Петрівни, 

02.10.1946 р.н., звернутися для 

оформлення спадкових прав на 

належне майно до нотаріальної 

контори за адресою: Донецька 

обл., м. Авдіївка, вул. Комуналь-

на, буд. № 4, офіс № 1.

Дніпровський апеляційний суд викликає у судове засідання, яке 
відбудеться в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, об 11.00 годині 30 січня 2020 ро-
ку Філіппову Катерину Володимирівну, 20.01.1988 року народження, 
для розгляду матеріалів кримінального провадження за апеляційною 
скаргою прокурора на ухвалу Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області від 28 листопада 2019 року про повер-
нення прокурору обвинувального акта стосовно Філіппової Катерини 
Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.М. Онушко

Обвинуваченому Хабарову А.Ю.  
АР Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 70, кв. 46

Повідомляємо, що 16 січня 2020 року до Київського апеляційного су-
ду надійшли уточнення доповнень до апеляційної скарги прокурора у кри-
мінальному провадженні Гордієнка Б.А. на ухвалу Шевченківського район-
ного суду м. Києва від 30 вересня 2019 року, якою обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні по обвинуваченню Хабарова Андрія Юрійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191  
КК України, повернуто прокурору.

Суддя Київського апеляційного суду М.А. Васильєва

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137-139, 121 КПК України, викликає для допиту як 
свідка у кримінальному провадженні № 52017000000000889 від 
20.12.2017 громадянина Республіки Індія Rajan Madhu, 10.08.1955 
року народження, номер паспорта Z354093 на З0 січня 2020 ро-
ку об 11:00 до Національного антикорупційного бюро України за 
адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, З, кабінет № 422.

Детектив Національного бюро: Ліпа О.П. (тел.: (044) 246-33-59.

Довідку про виключення судна «До-

мінік» з обліку в Державному судново-

му реєстрі України, видану 03.08.2012 р. 

№27/22.387, 

вважати недійсною у зв’язку з втратою.

Втрачений судновий білет на судно 

ДАП-1710-К, власник — Зубець Михай-

ло Васильович, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру м. Київ, вул. Шолом Алей-
хема, буд. 26/23, кв. 117 на ім’я Трофі-
мова Юрія Михайловича, видане відді-
лом приватизації Ватутінської районної 
держадміністрації м. Києва від 27 лютого 
1998 № 2144, 

вважати недійсним.

Свідоцтво про реєстрацію ПРЕДСТАВ-

НИЦТВА «ГЕАЛАН ФЕНСТЕР-СЮСТЕМЕ 

ГМБХ» за номером ПІ-3777 від 10.10.2006 

року 

вважати втраченим та недійсним.

Втрачений Судновий білет на моторний 

човен «УМС 420», бортовий номер «КИВ-

4225-К», зареєстрований на ім’я Садового 

Сергія Михайловича, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2019 р. № 1174 
Київ

Деякі питання фіксації порушень 
законодавства про автомобільний транспорт

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки 

на автомобільному транспорті в автоматичному режимі, що додається.
2. Внести до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справ-

ляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або 
габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи що-
до збереження автомобільних доріг загального користування» (Офіційний ві-
сник України, 2007 р., № 48, ст. 1978; 2010 р., № 68, ст. 2452; 2013 р., № 76, 
ст. 2824; 2017 р., № 73, ст. 2249), зміни, що додаються.

3. Міністерству інфраструктури затвердити за погодженням відповідно 
до компетенції з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством цифрової 
трансформації порядки взаємного обміну інформацією про:

видані дозволи на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові 
або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

винесені постанови про накладення адміністративного стягнення за вчине-
ні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксо-
вані в автоматичному режимі;

вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з 
постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушен-
ня у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматич-
ному режимі, відповідальними особами, зазначеними в частині першій стат-
ті 143 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особами, 
які фактично керували транспортними засобами на момент вчинення зазна-
чених правопорушень;

осіб, які ввезли на територію України транспортні засоби, зареєстровані 
за її межами, а також про вручення іноземцям та особам без громадянства 
під час перетинання ними державного кордону України постанов (примірника 
постанови) про накладення адміністративного стягнення за правопорушен-
ня у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматич-
ному режимі;

належних користувачів транспортних засобів, фізичних осіб, керівників 
юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби, на яких вчине-
но правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксо-
вані в автоматичному режимі, а також осіб, які здійснюють повноваження ке-
рівників таких юридичних осіб.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпе-
чити протягом шести місяців прийняття нормативно-правових актів для реа-
лізації положень цієї постанови та приведення власних нормативно-правових 
актів у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2019 р. № 1174

ПОРЯДОК 
фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному 

транспорті в автоматичному режимі
1. Цей Порядок визначає механізм фіксації порушень законодавства у 

сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
автоматичний пункт габаритно-вагового контролю (далі — автоматичний 

пункт) — комплекс засобів автоматичного визначення вагових, габаритних та 
інших параметрів транспортного засобу з одночасною його фотозйомкою та/
або відеозаписом та ідентифікацією за державним реєстраційним номером.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про 
автомобільні дороги», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про за-
хист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про елек-
тронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг», «Про поштовий зв’язок», «Про метрологію та метрологічну ді-
яльність», «Про захист персональних даних» та Порядку здійснення габарит-
но-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними доро-
гами загального користування транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нор-
мативні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 
2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального 
користування» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978).  

3. Фіксація порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному 
транспорті в автоматичному режимі здійснюється на автоматичних пунктах, 
які облаштовані відповідно до вимог, визначених у додатку.

4. Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію автоматични-
ми пунктами (фотозйомку та/або відеозапис) фактів правопорушень у сфері 
безпеки на автомобільному транспорті здійснюється не пізніше початку ро-
боти таких пунктів на визначених ділянках автомобільних доріг шляхом уста-
новлення відповідних дорожніх знаків, а також розміщення відповідних ого-
лошень на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

5. На автоматичному пункті вимірюються, визначаються та фіксуються ва-
гові, габаритні та інші параметри транспортних засобів, зазначені у  пунк-
ті 7 цього Порядку, з використанням спеціальних технічних засобів, що пра-
цюють в автоматичному режимі та мають функції фотозйомки та/або відео-
запису.

6. Автоматичними пунктами фіксуються такі порушення Правил проїзду 
великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними 
дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2001 р., № 3, ст. 75):

перевищення встановлених законодавством вагових норм транспортних 
засобів;

перевищення встановлених законодавством габаритних норм транспорт-
них засобів.

7. Автоматичний пункт повинен забезпечувати:
вимірювання навантажень, що припадають на кожну вісь транспортного 

засобу;
вимірювання загальної маси транспортного засобу;
визначення кількості осей транспортного засобу та віднесення транспорт-

ного засобу до відповідної категорії, які затверджені Мінінфраструктури;
вимірювання міжосьових відстаней транспортного засобу;
визначення кількості коліс (скатності) на осях транспортного засобу;
вимірювання габаритів транспортного засобу;
фіксацію та розпізнавання номерного знака транспортного засобу;
фіксацію фронтального зображення транспортного засобу;
фіксацію загального вигляду транспортного засобу (вигляд збоку) в мо-

мент проїзду через автоматичний пункт (оглядова фотографія транспортно-
го засобу, на якій відображені його контури та кількість осей);

первинне оброблення зібраних даних та передачу інформації в центр об-
робки даних за допомогою каналу зв’язку, що забезпечує криптографічний 
захист інформації, що передається;

автентифікацію автоматичного пункту, контроль цілісності, авторства та 
доступності інформації, що передається від автоматичного пункту до центру 
обробки даних.

8. Центр обробки даних повинен забезпечувати:
взаємодію з єдиною інформаційною системою МВС та іншими інформа-

ційними та інформаційно-телекомунікаційними системами Укртрансбезпеки, 
Державної прикордонної служби, відповідних органів державної влади, наці-
онального оператора поштового зв’язку, а також з телекомунікаційними ме-
режами операторів, провайдерів телекомунікацій;

автоматизоване формування (із забезпеченням автоматичної перевірки 
транспортних засобів та їх номерних знаків за базами (банками) даних, реє-
страми, що входять до єдиної інформаційної системи) постанов про накла-
дення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки на автомобільному транспорті стосовно резидентів України;

передачу інформації до посадових осіб Укртрансбезпеки про фіксацію пе-
ревищення вагових та/або габаритних норм транспортними засобами, що на-
лежать нерезидентам України.

9. Під час вимірювання габаритно-вагових параметрів транспортних засо-
бів враховуються вимоги опису до сертифіката про затвердження типу засо-
бу вимірювання, інструкції з експлуатації відповідного вагового обладнання 
та обов’язкові метрологічні вимоги, визначені законодавством, правилами.

10. Не є порушенням перевищення вагових та/або габаритних параметрів 
транспортного засобу, якщо вони не перевищують параметри, зазначені у до-
зволі на участь у дорожньому русі даного транспортного засобу.

11. Інформація від центру обробки даних передається до інформаційно-
телекомунікаційної системи Укртрансбезпеки у вигляді інформаційних фай-
лів.

12. Інформаційні файли повинні містити дані про:
вимірювальне обладнання: найменування, код, тип обладнання, серійний 

номер, власник устаткування, похибку вимірювання, свідоцтво про затвер-
дження типу засобу вимірювання (номер, строк дії, реєстраційний номер), 
свідоцтво про повірку обладнання (номер, дата, строк дії повірки);

місце фіксації (кілометр + метр, географічні координати);
найменування автомобільної дороги загального користування, вулиць і 

доріг міст та інших населених пунктів;
дату і час фіксації здійснення вимірювання, дорогу, смугу руху, напрямок 

руху, максимальне дозволене навантаження на вісь, реєстраційний номерний 
знак транспортного засобу, категорію транспортного засобу, тип транспорт-
ного засобу згідно з пунктом Г.2 додатка Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобільні до-
роги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку», повну 

масу транспортного засобу, ширину, висоту, довжину, розподіл навантажен-
ня за вісями транспортного засобу (номер вісі, фактичне навантаження на 
вісь, сумарне фактичне навантаження на осі, сукупність осей), фактичну між-
осьову відстань, фактичну шинність (кількість коліс) на вісі);

фотографії транспортного засобу: фронтальна, фотографія державного 
номерного знака транспортного засобу, оглядова фотографія із зображен-
ням розпізнаного номерного знака;

проходження транспортним засобом обов’язкового технічного контролю, 
що міститься на самоклейній мітці радіочастотної індексації;

інформацію щодо погодження проїзду великовагових та великогабарит-
них транспортних засобів автомобільними дорогами загального користу-
вання;

інформацію про відповідальну особу.
13. Посадові особи Укртрансбезпеки уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному тран-
спорті, що зафіксовані в автоматичному режимі, зобов’язані використову-
вати під час винесення постанов про накладення адміністративного стягнен-
ня інформаційний файл (сформовані результати вимірювання вагових і га-
баритних параметрів транспортного засобу, перевірки за відповідними база-
ми (банками), реєстрами даних), які разом з винесеними постановами пере-
даються до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки до-
рожнього руху.

14. У постанові про накладення адміністративного стягнення за правопо-
рушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті,  зафіксоване в ав-
томатичному режимі, зазначаються виміряні з урахуванням похибки вагові та 
габаритні параметри транспортного засобу, які перевищили нормативні ваго-
ві та/або габаритні параметри транспортних засобів на ділянці автомобільної 
дороги, а також нормативні габаритно-вагові параметри транспортних засо-
бів на даній ділянці автомобільної дороги.

Додаток 
до Порядку 

ВИМОГИ 
до облаштування автоматичних пунктів

1. Ділянки автомобільної дороги на відстані 50 метрів до автоматичного 
пункту і 25 метрів після нього повинні відповідати таким вимогам:

поздовжній похил менше 10 проміле (постійний);
поперечний похил менше 30 проміле;
відсутність кривих у плані (допустимий радіус кривої у плані більше 1000 

метрів).
2. Устаткування автоматичного пункту встановлюється на ділянках авто-

мобільних доріг, на яких не порушується рівномірність руху:
на відстані не менше 250 метрів від ділянок прискорення або уповільнен-

ня руху (нерегульованих перехресть, спеціально відведених місць для відпо-
чинку, зупинок громадського транспорту, об’єктів сервісу, звуження або роз-
ширення дороги, примикання смуг гальмування або розгону та інші місця);

на відстані не менше 300 метрів від регульованих перехресть і залізнич-
них переїздів.

3. У місці установки вимірювального обладнання автоматичного пункту 
повинні бути виконані заходи, які відповідають вимогам, наведеним в опи-
сі типу засобу вимірювання, а також вжиті наступні організаційно-технічні за-
ходи, спрямовані на запобігання ухилення від габаритно-вагового контролю.

4. Для ділянок автомобільних доріг, якими здійснюється рух великогаба-
ритних транспортних засобів, під час влаштування автоматичних пунктів не-
обхідно враховувати можливість пропуску зазначених транспортних засобів.

5. Ділянка автомобільної дороги, на якій здійснюється габаритно-ваговий 
контроль, повинна бути облаштована необхідними технічними засобами ор-
ганізації дорожнього руху відповідно до проекту (схеми) організації дорож-
нього руху, погодженого з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2019 р. № 1174
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю 
та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального 

користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, 
вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Дія цього Порядку не застосовується під час габаритно-вагового контро-

лю на автоматичних пунктах.».
2. Підпункт 1 пункту 2 виключити.
3. Пункт 17 виключити.
4. В абзаці першому пункту 22 слова «автоматичних зважувальних пунк-

тах» замінити словами «автоматичних пунктах габаритно-вагового контро-
лю».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5

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

Укргiдрометцентр

Іван Фізер  
став народним 
художником України

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Пен-
злю і різцю українсько-
го художника Івана  
Фізера належить по-
над 1000 творчих ро-
біт. Він майстер у всьо-
му:  пластиці й графі-
ці, малярстві й сницар-
стві. Серед найвідомі-
ших творів «Господар 
гір», «Покіс», «Ватра», 
«Оранта», «Велет-го-
ра», «Данило Нарбут», 
«Пересторога», «Пра-
щур». Видатний ху-
дожник і скульптор на-
полегливо навчає мо-
лодь, веде просвіт-
ницьку та організатор-
ську роботу  — він до-
цент кафедри образо-
творчого та декоратив-
но-прикладного мисте-
цтва Черкаського на-
ціонального універ-
ситету імені Богдана 
Хмельницького, голо-
ва Черкаської облас-
ної організації Націо-
нальної спілки художників України. За його навчальними  посібни-
ками студенти оволодівають основами малярської майстерності. 

Скульптурами й полотнами митця милуються люди в парках і 
скверах, бачать їх у церквах, на численних персональних вистав-
ках, їх зберігають у музеях, а також у приватних колекціях, зокре-
ма й за кордоном. Репродукції творів майстра можна знайти у ба-
гатьох мистецьких каталогах. З нагоди Дня Соборності України 
Іванові Фізеру присвоєно звання «Народний художник України». 
Відповідний указ з’явився на сайті офіційного інтернет-представ-
ництва Президента України.

За порядком на гірських спусках  
стежитиме лижний патруль

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕЧНИЙ ВІДПОЧИ-
НОК. На гірськолижних тра-
сах гори Красія на Закарпатті 
діє поліцейський патруль. За-
ступник начальника управлін-
ня патрульної поліції в Закар-
патській області  Валерій На-
йман розповів, що це соціаль-
ний проєкт, мета якого — ство-
рити безпечні умови для зимо-
вого відпочинку в горах. Па-
трульні по 5—7 поліцейських 

виходитимуть на чергування у 
вихідні, починаючи з цієї субо-
ти і аж до завершення сезону. 
Вони стежитимуть за дотри-
манням громадського поряд-
ку, а якщо хтось травмується 
чи матиме якісь потреби, нада-
ватимуть допомогу. 

«Це перший в Україні па-
труль у горах. Лижі та інше спо-
рядження поліцейським нада-
ватиме керівництво курорту. 
Усі патрульні володіють техні-
кою спусків, а чергуватимуть у 
горах лише з громадського ін-

тересу, без оплати. Вони мати-
муть на собі значок лижного па-
труля», — розповів Валерій На-
йман. 

Тим часом на зустрічі з жур-
налістами з нагоди започатку-
вання нової для України корис-
ної справи керівник регіональ-
ної туристичної організації Фе-
дір Шандор зауважив: «Потріб-
но законодавчо закріпити цю 
форму забезпечення громад-
ського порядку під час відпо-
чинку людей. Адже не секрет, 
що знаходяться й ті, хто за-

вдає іншим матеріальної шко-
ди, псує їхній настрій негідними 
вчинками». 

До речі, ця громадська орга-
нізація неодноразово, хоч і без-
результатно, пропонувала об-
ласному департаменту юстиції 
та облраді звернутися до відпо-
відних комітетів Верховної Ради 
із проханням внести правки до 
нормативних актів. Адже прак-
тика стеження лижних патрулів 
за безпекою і громадським по-
рядком давно стала звичною на 
курортах європейських країн.

А вареники нагадають бійцям про рідний дім
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Днями з 
Вінниці відправили майже 12 
тонн гуманітарного вантажу 
українським військовим у зо-
ну ООС.  Це медичні засоби, 
які надійшли з американського 
міста-побратима Бірмінгема, а 
також продукти харчування й 
необхідні речі, які зібрали не-
байдужі вінничани.

Жителі міста Бірмінгема з 
2014 року передають меди-

каменти українським військо-
вим. Цього разу вони надісла-
ли перев’язувальний матеріал, 
шприци, медичні системи, фік-
сатори в разі перелому ноги з 
кровоспинним ефектом,  шини 
для трахеотомії, спеціальні губ-
ки для оброблення місця хірур-
гічного втручання в польових 
умовах, кровоспинні матеріа-
ли та інше. 

За словами начальника від-
ділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та 
оборонної роботи міської ра-

ди Олега Парфілова, за та-
ку гуманітарну допомогу вій-
ськові лікарі дуже вдячні. А 
разом з медичними засоба-
ми вінничани повезли в зо-
ну ООС 5500 штук варени-
ків, молоко, яблука, майонез, 
фруктові соки, калину та інші 
продукти харчування. Напри-
клад, парафіяни ПЦУ переда-
ли військовим 125 кілограмів 
сала та 150 кілограмів осе-
ледців. У вантажі також взут-
тя, утеплювачі, запчастини 
для автомобілів.

«Традиційно Вінницька місь-
ка рада спільно з комунальним 
підприємством «Муніципаль-
на варта», вінницькими й ка-
линівськими волонтерами від-
правляє на схід гуманітарну 
допомогу. Цього разу захисни-
кам повезли подарунки від ви-
хованців дитячих садочків міс-
та, працівників міської ради та 
комунальних підприємств, а 
ще 30 маскувальних сіток, які 
сплели учні вінницьких та ка-
линівських шкіл», — зазначив 
він.

Бібліотекарі Лисичанська влаштували  
для молоді краєзнавчий променад

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КРАЄЗНАВСТВО. Вели кра-
єзнавчий променад «Вулиця-
ми нашого міста» на прохан-
ня кураторів молодіжного кра-
єзнавчо-туристичного клубу 
«Л.А.М.П.А.» бібліотекарів Ли-
сичанської центральної бібліо-
теки троє відомих особистос-
тей. Гідом пішохідної екскурсії 
був автор книжки «Лисичанськ. 

Історія у вулицях» Микола Ло-
мако, йому охоче допомагали 
краєзнавець Микола Скурідін 
та начальник планово-технічно-
го відділу шахти ім. Мельникова 
Олексій Щербак. 

Як повідомляють співробітники 
Лисичанської центральної бібліо-
теки, в основу екскурсійної розпо-
віді було покладено невідомі істо-
рії з життя містян та інтерпретова-
ні історико-культурні знан ня про 
місто, його особливості. 

Молодь із захопленням слуха-
ла розповіді про організацію та 
діяльність престижного у XVIII—
XIX століттях навчального за-
кладу «Лисичанська штейгер-
ська школа» і про могилу вчите-
ля математики, похованого біля 
її стін, про половецьких баб та 
будівлю Свято-Митрофанівсько-
го храму. Багато говорили й про 
так званий бельгійський спадок 
— споруди, зведені наприкінці 
ХІХ століття. На жаль, будівля лі-

карні содової фабрики, яка спо-
руджена і відкрита в 1899 році 
бельгійцями, руйнується, а гро-
ші на відновлення так ніхто і не 
знайшов. 

Тож перед учасниками про-
менаду постали завдання зі 
збереження деяких об’єктів рід-
ного міста, за які Лисичанськ 
у 2018 році отримав премію 
«Бельгійська спадщина за кор-
доном» за підтримки фонду ко-
роля Бельгії.
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Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

ЗНАЙ НАШИХ!  Останньо-
го дня третіх юнацьких Олімпій-
ських ігор, що відбулися в швей-
царському місті Лозанна, рівня-
нин Орест Коваленко поставив 
бронзову крапку, додавши до 

скарбнички української коман-
ди четверту медаль. А в історії 
Рівненщини це перша перемога 
на юнацьких Олімпійських іграх, 
ще й у День Соборності України. 
Такий подарунок державі зро-
бив студент Рівненського дер-
жавного гуманітарного універ-
ситету, за якого на малій бать-

ківщині вболівали особливо. І ви-
хованець обласної школи вищої 
спортивної майстерності не під-
вів уболівальників, посівши тре-
тє місце з фристайлу в дисциплі-
ні біг-ейр (стрибок із трюками з 
трампліна). 

Голова НОК України Сергій 
Бубка привітав спортсмена, йо-

го тренерів Станіслава Кравчу-
ка, Юрія та Галину Досових, го-
лову відділення НОК у Рівнен-
ській області Миколу Петренчу-
ка з перемогою й побажав но-
вих. Дописувачі соціальних ме-
реж щиро пишаються Орес-
том і дуже чекають його на рід-
ній землі.

Бронзова 
крапка 
Ореста 
Коваленка

Іван Фізер завжди в динаміці,  
у творчому пошуку, в спілкуванні  
з людьми

Юний спортсмен  
на змаганнях у Лозанні 
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