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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 30 січня 2020 року
USD 24.8491 EUR 27.3253 RUB 3.9633 / AU 39015.57 AG 434.52 PT 24580.98 PD 56370.18

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РУСЛАН РЯБОШАПКА:         
«Річ не в тому, що 
стосовно «чорних 

скриньок» немає 
відповіді, а в тому, що 
відповіді змінюються 

кілька разів на день. 
Різні посадові особи  

в Ірані надають 
різну інформацію».

Суми у платіжках 
потроху зменшуються   

ЖКГ. Перерахунок у квитанціях на послуги гарячого водопоста-
чання й опалення провели 143 підприємства у 21 області України, 
а також у місті Києві. Лідерами за кількістю підприємств, які зни-
жують суми за тепло, стали шість областей. У Вінницькій, Волин-
ській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харків-
ській областях усі теплокомуненерго перерахували платіжки, по-
відомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій. 
Найбільшого відсотка перерахунку досягли у місті Вільнянськ За-
порізької області — тут суму в платіжці знизили на 31%. Вартість 
зменшується завдяки урядовій постанові №1082, якою органам 
місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго дозволено 
здійснювати перерахунок. Його розмір залежить насамперед від 
частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету 
Міністрів. Що більше газу використовує підприємство, то більший 
можливий відсоток перерахунку. Хоч для виробництва тепла мо-
жуть використовувати вугілля, пелети тощо. 

155 000
іграшок передадуть зі складів митниці 
в Одесі дитбудинкам, лікарням, дітям 

військових і сім’ям,  
що потребують соціального захисту 

ПЕРСПЕКТИВА. Уряд вніс до парламенту законопроєкт «Про 
засади адміністративно-територіального устрою України»

Перекроїти  
по-новому

Генеральний прокурор про відсутність належної реакції 
Ірану в розслідуванні справ про збиття літака «МАУ» 

3 6 
УШАНУВАННЯ

Національний банк продовжує 
тенденції пом’якшення 
монетарної політики, знижує 
облікову ставку, прогнозує 
скорочення інфляції 

ФІНАНСИ

Український інститут національної 
пам’яті підтримав ініціативу 
встановити День пам’яті жертв 
«Грецької операції НКВС»  
на Донеччині 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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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

 Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року народження, заре-
єстрований за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Візирка, 
вул. Центральна, 1, Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 року народження, за-
реєстрована за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 20, кв. 8-а, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, 
що відбудеться 06 лютого 2020 року о 15 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

Втрачені документи, 
а саме: судновий білет, 

технічний талон, 
свідоцтво про придатність 
малого судна до плавання 

на судно з бортовим 
номером ХРС 0151-к, 
видані на ім’я Кургіна 

Володимира 
Миколайовича, 

вважати недійсними.

В зв’язку з втратою 
суднових документів 
і документів на право 

власності на судно 
стоянкове плавдача 

«УКА-1392» 
вважати недійсними. 
Власник Стаховська
 Інна Олександрівна.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 

07.09.1972 року, зареєстрований за адресою: Роздільнян-
ський р-н, смт Лиманське, вул. Кірова, 6, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 07.02.2020 року об 11.00 год., зал 231 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя Попревич В. М.

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: GL24N016655; GL3N016617-016664 (7 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Майнові права, нерухомість, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

19.02.2020

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/46281-asset-sell-id-255586,  
46300-asset-sell-id-256064

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: GL2N016641-016656 (15 лотів); GL2N016630-GL2N016638 

(9 лотів)
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:

19.02.2020

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/ 
46292-asset-sell-id-255949, 46285-asset-sell-id-255648

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився 05 

грудня 1950 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Мико-
лаївська дорога, 32-Б, 2-я Садова, 28, відповідно до вимог ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
06.02.2020 року о 12 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя В. М. Попревич

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року наро-

дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47,  
кв. 20 відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 06 лютого 2020 року о 14 годині 
30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 кПк України 

Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 14.08.1965 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. 
Шкільний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в судове засідання, яке від-
будеться 07.02.2020 року о 14 годині за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№ 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1417-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення 
населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації 
довгострокових ризиків від поширення радону в житлових  

та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020—2024 роки
1. Затвердити план заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, міні-

мізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020—
2024 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністра-
ціям, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, забезпечити:

виконання зазначеного плану заходів;
подання щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я інформації про стан виконання плану заходів для її уза-

гальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.
3. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, відповідальними за його виконання, за рахунок та у межах ви-
датків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України   

від 27 листопада 2019 р. № 1417-р

ПлАн ЗАХОДІВ  
щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків 

від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020—2024 роки

Найменування завдання Найменування заходів Відповідальний за виконання Строк виконання
1. Формування систе-
ми ефективної міжві-
домчої координації дій 
щодо виконання пла-
ну заходів 

1) утворення міжвідомчої робочої групи 
та затвердження положення про неї 

МОЗ
Держатомрегулювання 
інші заінтересовані централь-
ні органи виконавчої влади 
Національна академія медич-
них наук (за згодою) 
обласні, Київська міська дер-
жадміністрації
органи місцевого самовряду-
вання (за згодою)

2020 рік

2) імплементація плану заходів із Зако-
нами України «Про заходи щодо попе-
редження та зменшення  вживання тю-
тюнових виробів і їх шкідливого впливу 
на здоров’я населення», «Про охорону 
атмосферного повітря»

—»— —»—

3) розроблення та затвердження По-
рядку та Методики проведення моніто-
рингу радону в Україні та нотифікації 
про радіаційні ризики

МОЗ 
Держатомрегулювання  
Національна академія медич-
них наук (за згодою) 

—»—

4) удосконалення законодавства у сфе-
рі захисту людини від впливу радону 

МОЗ 
Держатомрегулювання 

2020—2021 роки

5) розроблення санітарного регламенту 
щодо визначення рівнів дій активності 
радону на робочих місцях

МОЗ 
Мінекономіки Держатомре-
гулювання 

—»—

6) проведення моніторингу рівнів радо-
ну відповідно до порядку та методики 
проведення моніторингу радону в Укра-
їні та нотифікації про радіаційні ризики 

місцеві держадміністрації 2020—2024 роки

7) проведення аналізу накопиченої ін-
формації про рівні радону в повітрі бу-
динків, оцінка існуючих радіаційних ри-
зиків населення та визначення пріори-
тетних регіонів для проведення моніто-
рингу радону та здійснення протирадо-
нових заходів

МОЗ 
Національна академія медич-
них наук (за згодою)

2020 рік

8) формування бази даних щодо рівнів 
радону в повітрі будинків 

MОЗ 
Національна академія медич-
них наук (за згодою)

2020—2024 роки

2. Створення ефектив-
ної системи навчання 
з питань протирадо-
нових заходів

1) забезпечення підготовки, підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовки, зо-
крема за допомогою сертифікаційних 
програм, фахівців різних рівнів з пи-
тань протирадонових заходів

MОЗ 
Мінрегіон 
Національна академія медич-
них наук (за згодою)

2020—2022 роки

2) формування реєстру сертифікованих 
експертів з протирадонових заходів

MОЗ —»—

3. Створення системи 
контролю за якістю та 
ефективністю прове-
дення протирадоно-
вих заходів

1) затвердження вимог та порядку 
проведення оцінки рівнів радону піс-
ля здійснення протирадонових захо-
дів у будинках щодо зменшення рів-
нів радону

МОЗ  
Держатомрегулювання  
Національна академія медич-
них наук (за згодою)

2020 рік

2) затвердження вимог до звітності та 
критеріїв щодо здійснення протирадо-
нових заходів на робочих місцях, за ви-
нятком підприємств, де опромінення 
радоном є наслідком технологічного 
процесу  (шахти, переробка урану то-
що), а діяльність підпадає під регуля-
торний контроль

МОЗ
Держатомрегулювання Мін-
соцполітики
Національна академія медич-
них наук (за згодою)

2020 рік

4. Підвищення обізна-
ності населення щодо 
ризиків впливу радону 
на здоров’я

1) забезпечення поширення інформації 
про вплив радону на здоров’я

МОЗ 
інші заінтересовані централь-
ні органи виконавчої влади  
Національна академія медич-
них наук (за згодою)
обласні, Київська  міська дер-
жадміністрації  
органи місцевого самовряду-
вання (за згодою)

постійно

5. Розроблення плану 
дій на наступний пері-
од з урахуванням су-
часних підходів та ста-
ну виконання плану 
заходів

1) забезпечення затвердження плану 
заходів щодо зниження рівня опромі-
нення населення радоном та продукта-
ми його розпаду, мінімізації довгостро-
кових ризиків від поширення радону в 
житлових та нежитлових будівлях, на 
робочих місцях на період з  
2015 року 

МОЗ  
Національна академія медич-
них наук (за згодою)

2024 рік 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1371-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України  
Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України  

та Організацією економічного співробітництва  
та розвитку щодо приєднання до Декларації  

про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, 
відповідних Рекомендацій та процедурних  

Рішень Ради Організації економічного співробітництва  
та розвитку

1. Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду (у формі обміну листами) між Урядом України та Організа-
цією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціо-
нальні підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та 
розвитку, підписану 15 березня 2017 року.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 567 «Про 
подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організаці-
єю економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціо-
нальні підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва 
та розвитку».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 січня 2020 р. № 49-р 
Київ

Про підписання Угоди про фінансування заходу  
«Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства  

та малих фермерських господарств в Україні» 
Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фер-

мерських господарств в Україні».
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Іва-

новича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ПОВІСТкА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Кравчука 
Михайла Івановича, 06.05.1967 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, пр. Московський, 27/51, за матеріалами кримінального провадження 
№ 428/13596/19, 1-кп/425/257/20, на підставі обвинувального акта відносно Кравчука М. І. 
за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кравчуку М. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 07 лютого 2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

3..8
-2..3

1..6
1..-4

3..8
-2..3

5..10
-2..3

5..10
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +3 +8 Черкаська -2 +3 +3 +8

Житомирська -2..3 +3 +8 Кіровоградська -2 +3 +3 +8
Чернігівська +2 -3 +2 +7 Полтавська +2 -3 +3 +8
Сумська +2 -3 +2 +7 Дніпропетровська +2 -3 +3 +8
Закарпатська -2 +3 +5 +10 Одеська -2..3 +5 +10
Рівненська -1 +4 +4 +9 Миколаївська -2 +3 +5 +10
Львівська -1 +4 +5 +10 Херсонська -2 +3 +5 +10
Івано-Франківська -1 +4 +5 +10 Запорізька +2 -3 +5 +10
Волинська -1 +4 +4 +9 Харківська +1 -4 +1 +6
Хмельницька -2 +3 +4 +9 Донецька +2 -3 +1 +6
Чернівецька -2 +3 +6 +11 Луганська +1 -4 +1 +6
Тернопільська -1 +4 +5 +10 Крим 0 +5 +6 +11
Вінницька -2 +3 +4 +9 Київ -1 +1 +4 +6

Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР
3—9 лютого —   Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесій-

них відносин
4 лютого  —   Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

рак
6 лютого  —   Міжнародний день несприйняття операцій на жі-

ночих статевих органах, що призводять до калі-
цтва; день святої Оксани, Ксенії Веснопровісниці

10 лютого  —   330 років від народження Петра Калнишевсько-
го, останнього кошового отамана Запорозької 
Січі

11 лютого  —  Міжнародний день жінок і дівчат у науці
13 лютого  —  Всесвітній день радіо
15 лютого  —   День ушанування учасників бойових дій на те-

риторії інших держав; Стрітення Господнє
16 лютого  —   День ушанування військового  журналіста Укра-

їни;  національне свято Литовської Республіки 
День Незалежності

20 лютого  —   День Героїв Небесної Сотні; День соціаль-
ної справедливості; Всесвітній день соціальної 
справедливості

21 лютого  —  Міжнародний день рідної мови
22 лютого  —   380 років від народження Івана Мазепи (1640—

1709), гетьмана України, дипломата
23—29 лютого  —  Седмиця сирна (Колодія, Масляна)
26 лютого  —  День кримського спротиву російській окупації
27 лютого  —   55 років тому (1965) здійснив перший політ ши-

рокофюзеляжний транспортний літак Ан-22 
«Антей» (КБ ім. О. Антонова, Київ)

28 лютого  —   День штурманської служби авіації Збройних сил 
України

29 лютого —   80 років із дня народження Варфоломія (Дими-
тріоса Архонтоніса), архієпископа Константино-
поля — Нового Риму і Вселенсього патріарха

На Колодія — праслов’янське свято на честь весняного 
сонця – українці зазвичай пригощаються варениками,  
а не млинцями

На календарі зима, а снігу нема
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Стрітення морозно та ясно — 
весна буде красна

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

На порозі останнього мі-
сяця зими згадаймо, 

якими надзвичайними по-
діями відзначився цього-
річний січень. Нищівна по-
жежа в Австралії, еколо-
гічний  марш  «Проти ви-
мирання» у Брюсселі, по-
тужний землетрус у Ту-
реччині, заметілі в Кана-
ді, яких не бувало 20 років,  
сходження лавин у Пакис-
тані, виверження вулкана 
Тааль  на Філіппінах, три-
вожне повідомлення Грін-
піс, що у Світовий океан 
щороку потрапляє 12 міль-
йонів тонн пластику.

А що незвичайного від-
булося в нас? На календа-
рі зима, а снігу нема. Три 
сплески підвищення те-
плового режиму. Внаслідок 
цього у столичному бота-
нічному саду завчасно роз-
квітли проліски і первоцві-
ти, на магноліях і бузку на-
бубнявіла зав’язь, яка ма-
ла б з’явитися у травні.

Питання екологічної 
безпеки планети і наслід-
ки раптових  змін  кліма-
ту обговорювали  недав-
но на одному із засідань  
ООН, на економічному са-
міті в Давосі. В окремих 
європейських державах 
ухвалюють рішення про 
заборону пластикової та-
ри, виробництва дизель-
них двигунів, швидкими 
темпами впроваджують 
випуск електрокарів. На 
тлі цих позитивних кро-
ків на захист довкілля ци-
нічний вигляд мала пове-
дінка власників євроблях, 
які обстоювали свої пра-
ва на ввезений в Украї-
ну контрабандним шля-
хом дешевий автобрухт, 
від якого на столичних  ву-
лицях і подвір’ях  ні про-
йти ні проїхати, а на авто-
магістралях щодня в ДТП 
гинуть люди.  Рік у рік ця 
проблема ускладнюється 
без надії на розв’язання.

Останній місяць зими, за 
прогнозами синоптиків, бу-
де нелютим. Замість снігу 
йтимуть дощі, а замість мо-
розів буде плюсова темпе-
ратура.  Тривалість дня до 
кінця місяця збільшиться 
майже на три години. Соне-
чко віддає тепло землі. 

4 лютого, на Тимофія, па-
січники  слухають, як по-
водяться у вуликах бджо-
ли. Якщо гудуть тривож-
но, слід поповнити запаси 
їжі; ледь чутно — все у них 
гаразд. «Якщо на Тимофія 
теплом повіє — весна бу-
де ранньою», — стверджує 
народна мудрість.

Оксана Веснопровісни-
ця нагадує господарям, що 
слід перевірити зимові за-
паси кормів для худоби: чи 
вистачить до першого вес-
няного випасу. Якщо цього 
дня хмари пливуть високо 

— гарна погода утримаєть-
ся до кінця місяця; якщо 
низько — часто дощитиме. 
Яка Оксана, така й весна.

Віднедавна 14 люто-
го  відзначають свято Ва-
лентина, яке набуло назви 
дня закоханих. Відомо, що 
Валентин був єпископом 
в італійському місті Тер-
ні. За сповідування хрис-
тиянства гонитель цієї віри 
імператор Клавдій нака-
зав закувати його у кайда-
ни і передати на допит Ас-
терію. Прослухавши про-
повідь Валентина про бла-
годіяння Ісуса Христа, Ас-
терій поставив йому умо-
ву: «Якщо ти ім’ям Хрис-
та повернеш зір моїй слі-
пій доньці, то зроблю все, 
що побажаєш». Після мо-
литви Валентина деся-
тирічна дівчинка прозрі-

ла. Астерій і його велика 
рідня увірували у Хрис-
та і прийняли обряд хре-
щення.  Дізнавшись про це, 
Клавдій наказав усіх кину-
ти до в’язниці, а Валенти-
на скарати на смерть. Са-
ме того дня  у Римській ім-
перії відбувалися святку-
вання на честь богині Юно-
ни — покровительки зако-
ханих. Так історична подія 
з часом трансформувалася 
у день закоханих. 

Стрітення Господнє — 
головне релігійне свято 
лютого. Воно знаменує зу-
стріч зими з весною. За 
давньою християнською 
традицією, цього дня у хра-
мах освячують воду і свіч-
ки. Повернувшись із церк-
ви, віряни обходять із ними 
господарство, окроплюють 
свяченою водою вулики, 

худобу і птицю. Стрітен-
ською свічкою на одвірках 
ставлять хрестик, «щоб ха-
ту стеріг і злі сили не пус-
кав на поріг». Крихта воску  
з цієї свічки може слугува-
ти оберегом для  тих, хто на 
тривалий час відлучається 
з дому.

Жодне релігійне  свято 
не має такої великої кіль-
кості прикмет і афоризмів, 
як Стрітення. Ось деякі з 
них. Якщо рій жваво загув, 
значить весну почув. Як-
що ясна погода на похму-
ру зміниться, весна буй-
ним цвітом запіниться. Як-
що вдень сонце пече, весна 
ще за гори втече. Якщо на 
Стрітення дощ  іде, на гос-
подаря скрута жде. Якщо 
на Стрітення морозно і яс-
но, весна буде красна. На 
Стрітення птахи поверта-
ються до лугу, а хлібороб 
до плуга.

На останньому тиж-
ні перед Великоднім по-
стом відзначають Коло-
дія — праслов’янське свя-
то на честь весняного сон-
ця. Цей тиждень назива-
ють Сиропусним,  Масля-
ною, Колодками, провода-
ми зими. Під час молодіж-
ного гуляння  дівчата чі-
пляють обранцям ритуаль-
ні  вербові колодочки. Па-
рубкам, котрі від чіпляння 
першої колодки до другої 
(впродовж року) не одру-
жилися, з жартами підно-
сять справжню велику ко-
лоду. Відкупитися від та-
кого подарунка треба мого-
ричем.

Віддають колодку під 
час великодніх свят. Ді-
вчина дарує кілька писа-
нок, загорнутих у вишиту 
хустинку, обранцеві, яко-
му чіпляла колодку, а він 
за це замовляє їй музику і 
запрошує в танець. Під час 
таких обрядових гулянь 
пари можуть освідчитись 
у коханні й домовитися про 
заручини.

На жаль, свято Колодія 
не в кожну сім’ю принесе 
радість. Багатьом дівчатам 
серце стисне туга за наві-
ки втраченим судженим. 
Адже на цей тиждень при-
падає сумна календарна 
дата — День Героїв Небес-
ної Сотні. Шість років то-
му на вулиці Інститутській 
у Києві беркутівці цинічно 
розстріляли активістів Єв-
ромайдану. 

Число жертв Революції 
гідності нині поповнює гі-
бридна війна проти росій-
ського агресора  на сході 
України.  Пом’янімо поле-
глих добрим словом, вша-
нуймо їхню пам’ять на-
лежними почестями. А 
тим, хто нині на оборонно-
му рубежі нашої незалеж-
ної держави, побажаймо  
мужності, стійкості й не-
поборності у протистоянні 
з підступним зажерливим 
сусідом.

Антон Чехов. 
Портрети  
на поштових листівках

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Таку назву має мінівиставка, розгорнута у ме-
моріальному будинку-музеї письменника, що розташований на 
околиці Лука міста Суми. В експозиції представлено листівки з 
портретами Антона Чехова в різні періоди життя й датовані почат-
ком ХХ століття і до сьогодення.

Як відомо, письменник відвідував Суми, зокрема Луку, про які 
залишив світлі й теплі записи. Він любив фотографуватися, за-
вдяки чому збереглися численні світлини, зокрема на поштових 
листівках. Частина їх зберігається в музейній експозиції. Вистав-
ку присвячено 160-й річниці з дня народження письменника.

На Луганщині 
побудують телевежу 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПІР. Проблему покриття «сірої зони» й 
більшої частини неконтрольованої території сигналом україн-
ських телерадіомовців буде розв’язано після встановлення раді-
отелевізійної станції на території Попаснянського району Луган-
ської області, а також після розбудови системи малопотужного 
FM-радіомовлення. Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, 
уже відведено земельну ділянку під будівництво, завершують 
розробляти проєктну документацію.

На Донбасі невдовзі мають запрацювати мобільні комплекси, 
які блокуватимуть сигнали ворожих телеканалів і радіостанцій. 
Із проблемних питань захисту інформаційного простору україн-
ської території області очільник Луганщини звернувся до Секре-
таря РНБО України, адже вздовж лінії розмежування чутний сиг-
нал усіх сепаратистських FM-радіостанцій. Така сама ситуація з 
російським телебаченням. Є відповідна реакція щодо проблем 
протидії ворожому контенту й інформаційної реінтеграції Дон-
басу.
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