
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

субота, 29 ЛЮТОГО 2020 РОКУ  №40 (6654)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 28 лютого 2020 року
USD 24.561 EUR 26.9299 RUB 3.7311 / AU 40566.67 AG 443.85 PT 22408.97 PD 67404.47

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ МАКОГОН:
 «Із 1 березня 

працюватиме 
віртуальний  

реверс газу на кордоні 
Україна—Словаччина. 

До цього ми йшли 
майже п’ять 

років».

Замирення агресора  
не має результату 

ЗАГРОЗА. «Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалаці-
єю ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Башара Асада і Росій-
ської Федерації, яка його підтримує і надає йому всіляке сприян-
ня, внаслідок чого гинуть і військові, і цивільні, — йдеться в заяві 
вітчизняного МЗС. Україна в солідарності з НАТО і світовою спіль-
нотою закликає до негайного припинення насильства і виконан-
ня попередньо досягнутих домовленостей у межах врегулюван-
ня сирійського питання: — Стражданням людей має бути покла-
дено край та відвернуто чергову гуманітарну катастрофу в Сирії».

Через злочинний повітряний напад загинуло 33 турецьких вій-
ськових, 32 зазнали поранення. Туреччина скликала екстрене за-
сідання НАТО, ґрунтуючись на статті 4 Північноатлантичного до-
говору, про що сповістив Генеральний секретар Альянсу Єнс 
Столтенберг. У США закликають до посилення санкцій щодо РФ, 
яка, до всього, відправила два фрегати з крилатими ракетами до 
берегів Сирії. Усе це має  показати Європі, з якою агресивною й 
некерованою силою вона має справу, прагнучи пом’якшення від-
носин з непередбачуваною РФ. 

43,8% 
осіб із коронавірусом Covid-19 

здолали недугу. Із 83 389 випадків 
захворювання летальність  

становить 2858
ОСВІТА. Оволодіння державною мовою у школах, де діти 
навчаються угорською і румунською, має свої особливості 

Вчити українську 
заради майбутнього 

Директор ДК «Оператор ГТС України» про спрощення 
системи диверсифікації постачання вуглеводнів

3 5 
ПРИФРОНТОВА ТВОРЧІСТЬ

Колишній спецпредставник 
США в переговорах по Україні 
Курт Волкер: «Не вірю, що 
Росія хоче завершити війну 
на Донбасі»

ПОЗИЦІЯ

На Донеччині відбувся 
фестиваль-конкурс  
«Любіть Україну!»  
імені Володимира  
Сосюри
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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

Національний банк України
Звіт про фінансовий стан

                                                                                                            31.12.2019       31.12.2018

1 2 3
(у мільйонах гривень)

Активи
Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 90 168 116 681
Цінні папери нерезидентів 504 979 432 991
Авуари в СПЗ 234 100
Монетарне золото 28 223 27 752
Цінні папери України 347 191 361 436
Кредити банкам та іншим позичальникам 13 843 22 145
Внутрішній державний борг 1 727 1 834
Внески в рахунок квоти МВФ 65 894 77 472
Основні засоби та нематеріальні активи 4 351 4 741
Інші активи 4 488 4 313
Усього активів 1 061 098 1 049 465
Зобов’язання
Банкноти та монети в обігу 425 041 400 119
Кошти банків 78 442 38 497
Кошти державних та інших установ 38 888 47 697
Зобов’язання з перерахування прибутку до розподілу  
до Державного бюджету України

- 64 898

Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком 152 212 62 076
Кредити отримані 2 369 2 769
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску  
за квотою

171 059 217 300

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску  
за квотою

65 886 77 462

Інші зобов’язання 1020 1 213
Усього зобов’язань 934 917 912 031
Власний капітал
Статутний капітал 100 100
Загальні та інші резерви 50 816 52 494
Резерви переоцінки активів і зобов’язань 31 791 81 274
Непокритий збиток / нерозподілений прибуток 43 474 3 566
Усього власного капіталу 126 181 137 434
Усього пасивів 1 061 098 1 049 465

Голова Яків СМОЛІЙ

Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку             Богдан ЛУКАСЕВИЧ

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд викликає Сухорукова Сергія Пе-
тровича, 16.05.1975 р. н., на 17 березня 2020 року об 11 год. 00 
хв. як потерпілого у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 
КК України.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162. 

Суддя С. В. Дадашева

Втрачений судновий білет, 
зареєстрований у Судновій книзі України з бортовим реєстра-

ційним номером УЗВ-1114-К на судно гідроцикл Каwаsакі, 
на ім’я Лаврій Ярослава Петровича, вважати недійсним.

В зв’язку з викраденням військового квитка 

№ МО503826 на ім’я Ланового Віталія Миколайовича 

вважати його недійсним.

Втрачені документи на катер «Silver Hawk»-540, 

номер «UA 2392-KV» на ім’я Кабаченко Сергій Валерійович, 

вважати недійсними.

Втрачений судновий білет на човен Grand RG-370, 
реєстраційний номер ОДА 3274 К, регістровий номер SRU 
430780, виданий на Мостового Олександра Михайловича, 

вважати недійсним.

Оригінал свідоцтва про право власності на машиномісце №16 
по вул. Машинобудівна, буд. 21-В, м. Київ, зареєстроване 

за Герасименко Анною Миколаївною  (тепер — Агарковою), 
вважати втраченим.

На підставі наказу Державного агентства водних ресурсів 
України № 130 від 18.02.2020 року «Про реорганізацію Бер-
дичівського МУВГ» та наказу №167 від 25.02.2020 року «Про 
внесення змін до наказу Держводагентства від 18.02.2020 р. 
№ 130» припинити діяльність Бердичівського міжрайонно-
го управління водного господарства як юридичної особи (код 
ЄДРПОУ 05430768, с. Мирне, Бердичівський район, Житомир-
ська область, 13361) шляхом приєднання до Радомишльсько-
го міжрайонного управління водного господарства (далі Радо-
мишльське МУВГ) (код ЄДРПОУ 01034254, вул. Микгород, 107,  
м. Радомишль, Радомишльський район, Житомирська область, 
12200).

Голова комісії з реорганізації, начальник Радомишльської екс-
плуатаційної дільниці Радомишльського МУВГ Кошка Т. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
МАЙКО ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрюваного Май-
ко Вадима Михайловича, 22.04.1966 р. н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Кам’янське, проспект Перемоги, 7, кв. 87, 3 березня 2020 року 
о 12:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: 
м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 422 для вручення процесуаль-
них документів у кримінальному провадженні № 52018000000000697 
від 12.07.2018. 

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Ген-
надіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та 
Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвину-
ваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року наро-
дження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, 
пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, роз-
гляд якого здійснюється в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 03 березня 2020 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 лютого 2020 р. № 129 
Київ

Деякі питання закупівлі медичних виробів 
для запобігання занесенню і поширенню  
на території України гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19
У зв’язку із загрозою занесення і поширення на території  України гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯє:

1. Дозволити Міністерству охорони здоров’я із залученням спеціалізованої 
організації Crown Agents, яка здійснює закупівлі, здійснити закупівлю медич-
них виробів для запобігання занесенню і поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, за рахунок 
залишків коштів, передбачених для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, 
радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хво-
рих, що утворилися на рахунках спеціалізованої організації Crown Agents, яка 
здійснювала закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за про-
грамою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комп-
лексних заходів програмного характеру», на суму, що не перевищує еквівалент 
67072,19 тис. гривень залишків коштів, утворених у 2019 році, шляхом укла-
дення угод (договорів) із зазначеною спеціалізованою організацією.

2. Внести до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закупо-
вуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які 
здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 
році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних про-
грам та комплексних заходів програмного характеру», затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 255 (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 28, ст. 987), зміни, що додаються.

3. Міністерству охорони здоров’я розрахувати потребу в медичних виробах 
для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, на національному рівні.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 лютого 2020 р. № 129

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку лікарських засобів та медичних  

виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі  
із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі  

за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за 
 програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних  

програм та комплексних заходів програмного характеру»
У розділі «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати 

супроводу для лікування онкологічних хворих»: 
назву розділу викласти в такій редакції: 

«Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати  
 супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби  

для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19»;

доповнити розділ підрозділом такого змісту:
«Медичні вироби для запобігання занесенню  

і поширенню на території України гострої  
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19

Назва медичного виробу Одиниця виміру
Набір реагентів для екстракції загальної РНК із зразків клі-
тин та тканин методом ПЛР у реальному часі

комплектів

Набір реагентів для екстракції РНК із зразків клітин та тка-
нин за допомогою автоматичної системи очищення нукле-
їнових кислот 

 —»—

Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу  
2019-nCoV методом ПЛР 

—»—

Набір реагентів для екстракції загальної РНК / ДНК з клітин 
периферичної крові, ліквору, амніотичної рідини, мазків з 
носа, зіву, слини, для подальшого аналізу методом зворот-
ної транскрипції та ПЛР

—»—

Набір реагентів для екстракції РНК / ДНК методом афін-
ної сорбції на частинках силикагелю, з біологічних матері-
алів, мазків і змивів з респіраторного тракту, кон’юнктиви, 
мокрот, БАЛу, тканинного матеріалу, сечі, фекалій, сли-
ни, блювотних мас, кліщів, комарів, культури мікроорганіз-
мів, зразків води

—»—

Набір реагентів для виявлення збудників гострих респіра-
торних вірусних інфекцій (ГРВІ) людини РНК, респіратор-
но-синцитіального вірусу, метапневмовірусу, вірусів пара-
грипу 1, 2, 3 і 4 типів, коронавірусів, риновірусів, ДНК аде-
новірусів груп B, C і E  і бокавірусу  методом ПЛР з гібри-
дизаційно-флуоресцентною детекцією

комплектів

Набір  реагентів для виявлення антитіл класу IgM до коро-
навірусу

—»—

Набір реагентів для проведення двоетапної зворотної тран-
скрипції  кількісної ПЛР у режимі реального часу

—»—

Набір допоміжних реагентів для проведення ПЛР у режимі 
реального часу, що містить хот-старт iTaq ДНК-полімеразу, 
dNTP та буфер оптимальної концентрації

—»—

Набір реагентів для отримання кДНК на матриці РНК —»—
Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А 
(Influenza virus A) та грипу В (Influenza virus В)  методом 
ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією 

—»—

Набір реагентів для виявлення РНК вірусу грипу  A/H1N1 
(sw2009)  методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцент-
ною детекцією 

—»—

Накінечники універсальні 1000 мкл, з фільтром —»—
Накінечники 100 мкл, з фільтром —»—
Накінечники  20—200 мкл, з фільтром —»—
Накінечники 0,1—10 мкл, з фільтром —»—
Пробірки типу «еппендорф» 1,5 мл —»—
Прозорі пробірки для ПЛР 0,2 мл з плоскою кришкою —»—
Кріопробірки 2,0 мл, стерильні —»—
Пакет для автоклавування —»—
Водонепроникні лабораторні костюми штук
Респіратор № 95/FFP2 упаковок
Рукавички неопудрені з нітрилу —»—
Дезинфікуючий засіб для обробки поверхонь флаконів
Дезинфікуючий засіб для обробки рук —»—
Планшет полістироловий для ПЛР упаковок
Клейка плівка для планшетів ПЛР —»—
Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий пробірка 
з транспортним середовищем

наборів

Термоконтейнер з термоелементами —»—
Пакети пластикові із застібкою 80 x 120 мм для упаковки упаковок
Ламінарна шафа II класу біологічної безпеки штук
ПЛР-бокс —»—
Ампліфікатор у реальному часі (комплект: ампліфіка-
тор, програмне забезпечення, ноутбук, блок безперебійно-
го живлення)

—»—

Центрифуга з охолодженням ультрашвидкісна, не мен-
ше 17 тис. обертів, з роторами для мікропробірок та план-
шетів

—»—

Дозатор одноканальний: 0,5—10 мкл —»—
Дозатор одноканальний:  10—100 мкл —»—

Дозатор одноканальний: 20—200 мкл —»—
Дозатор одноканальний: 200—1000 мкл —»—
Дозатор багатоканальний (8 або 12-ти): 0,5—10 мкл —»—
Дозатор багатоканальний (8 або 12-ти):  5—50 мкл —»—
Дозатор багатоканальний (8 або 12-ти): 50—300 мкл —»—
Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) —»—
Комплект обладнання для проведення досліджень мето-
дом ІФА (рідер, вошер, програмне забезпечення, ноутбук, 
блок безперебійного живлення, принтер лазерний чор-
но-білий)

—»—

Штатив-робоче місце для мікропробірок на 0,2 мл —»—
Контейнер-штатив для зберігання проб (пробірки на  
1,5—2,0 мл)

—»—

Халат ізоляційний 
медичний одноразовий

—»—

Респіратор класу захисту не нижче FFP2 —»—
Рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові —»—
Захисний щиток або захисні окуляри —»—
Маски медичні (хірургічні) —»—
Пірометр (інфрачервоний термометр з лазерною указкою) —»—
Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий  
(150 мл) 

—»—».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 лютого 2020 р. № 130 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 лютого 2020 р. № 130

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. 
№ 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апара-
ту та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших дер-
жавних органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р.,  
№ 86, ст. 2882; 2020 р., № 3, ст. 143, № 12, ст. 497) виноски «************» і 
«**************» викласти в такій редакції:

«************ До 31 березня 2020 року.»;
«************** З 1 квітня 2020 року.».
2. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р.  

№ 1160 «Деякі питання діяльності Державного агентства спорту» (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 6, ст. 277, № 12, ст. 497) цифру і слово «1 березня» 
замінити цифрою і словом «1 квітня».

3. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р.  
№ 1162 «Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 377) цифру і слово «1 березня» 
замінити цифрою і словом «1 квітня».

4. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р.  
№ 1171 «Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку молоді та 
громадянського суспільства» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 381, 
№ 12, ст. 497) цифру і слово «1 березня» замінити цифрою і словом «1 квітня».
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дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 -4 +5 +10 Черкаська +1 -4 +5 +10

Житомирська +2 -3 +5 +10 Кіровоградська +1 -4 +5 +10
Чернігівська +1 -4 +5 +10 Полтавська +1 -4 +4 +9
Сумська 0 -5 +4 +9 Дніпропетровська +1 -4 +5 +10
Закарпатська -2 +3 +5 +10 Одеська -2 +3 +8 +13
Рівненська +2 -3 +4 +9 Миколаївська +2 -3 +7 +12
Львівська -2 +3 +4 +9 Херсонська +1 -4 +6 +11
Івано-Франківська +1 -4 +6 +11 Запорізька 0 -5 +5 +10
Волинська -2 +3 +4 +9 Харківська 0 -5 +5 +10
Хмельницька +2 -3 +5 +10 Донецька 0 -5 +4 +9
Чернівецька +1 -4 +7 +12 Луганська -1 -6 +5 +10
Тернопільська +2 -3 +5 +10 Крим +2 -3 +7 +12
Вінницька +2 -3 +6 +11 Київ 0 -2 +7 +9

Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР

1 березня  —  День «Нуль дискримінації»
2—31 —  Великий піст
3 березня  —  Всесвітній день дикої природи
5 березня  —   70 років із дня народження Романа Шухе-

вича (1907—1950), українського військово-
го та політичного діяча

8 березня  — Міжнародний жіночий день
9 березня  —   Народився Тарас Шевченко (1814—1861), 

геніальний український поет, художник, 
мислитель

14 березня  —   День землевпорядника; 30 років тому 
(1990) вперше у новітній історії України бу-
ло піднято синьо-жовтий прапор над адмі-
ністративною будівлею міста Стрий  Львів-
ської області

15 березня  —   День працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування

16 березня  —   395 років із дня народження Марусі Чурай 
(бл. 1625 — бл. 1653), легендарної україн-
ської піснярки, авторки багатьох пісень, що 
стали народними

18 березня  —   День працівника податкової та митної спра-
ви України

20 березня  —  Міжнародний день щастя
21 березня  —   Всесвітній день поезії; Всесвітній день лю-

дей із синдромом Дауна; Міжнародний день 
лісу; Міжнародний день боротьби за лікві-
дацію расової дискримінації; Міжнародний 
день Навруз

22 березня  —  Всесвітній день водних ресурсів
22—27 березня  —   Тиждень солідарності з народами, які бо-

рються проти расизму та расової дискримі-
нації

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

ванням на туберкульоз; Міжнародний день 
права на встановлення істини щодо грубих 
порушень прав людини та гідності жертв

25 березня  —   День Служби безпеки України;  Міжнарод-
ний день солідарності зі співробітниками, 
яких утримують під вартою, і зниклими без-
вісти; Міжнародний день пам’яті жертв раб-
ства і трансатлантичної торгівлі

26 березня   —  День Національної  гвардії України
27 березня  —   Генеральна Асамблея ООН підтримала те-

риторіальну цілісність України, визнавши 
Крим і Севастополь її невід’ємними терито-
ріями (2014)

28 березня  —   95 років від дня народження Дмитра Гнатю-
ка (1925—2016), українського співака, на-
родного артиста України, Героя України

30 березня  —  Теплого Олекси

Снігом повіє і сонцем пригріє
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо журавлі, повертаючись із вирію,  
летять високо, весна буде ранньою

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Прогнози синоптиків, що 
останній місяць зими 

буде нелютим, не виправда-
лися. Щоправда, цього ра-
зу природа дошкулила лю-
дям не морозами, а нищів-
ними буревіями і повеня-
ми. Потужні урагани «Кіа-
ра» і «Денніс» прокотили-
ся руйнівною лавиною тери-
торіями  Великої Британії, 
Бельгії, Норвегії, Німеччи-
ни, Шотландії, Швейцарії. 
Дісталося й західному регіо-
ну України.  Упродовж двох 
тижнів негода завдала мі-
льярдних збитків, які дове-
деться відшкодовувати ро-
ками. Ще одну надзвичай-
ну подію на кліматичній ма-
пі планети зафіксували си-
ноптики в Антарктиді. На 
полюсі вічного холоду Зем-
лі температура піднялася 
до плюс 18 градусів (улітку 
температура утримується 
на позначках 30—50 граду-
сів нижче нуля). А це мати-
ме катастрофічні наслідки 
для танення льодовиків. На 
тлі тривожних катаклізмів  
привернуло увагу повідом-
лення в інтернеті, що у сто-
лиці Колумбії Боготі про-
ведено велелюдну акцію 
«День без авто», спрямовану 
на захист довкілля від ни-
щівного забруднення шкід-
ливими продуктами життє-
діяльності.

За прогнозами синоптиків 
і прикметами поведінки хар-
ківського бабака Тимка, цьо-
горічна весна буде ранньою, 
але подекуди снігом повіє, та 
частіше сонцем пригріє. 

Народні синоптики скла-
дають прогнози на майбут-
нє за прикметами погодних 
умов у такі дні березневих 
релігійних свят: Віднайден-
ня голови Іоанна Предтечі 
(9), Євдокії, або Явдохи Плю-
щихи (14), Конона Городни-
ка (18), Сороки, або Сорока 
Святих (22), Теплого Олек-
си (30). Старі люди здав-
на пов’язували з настанням 
весни найкращі сподівання 
на майбутні врожаї збіжжя, 
садовини та городини. Пер-
шого дня березня спостеріга-
ли за погодою. Вважали, що 
«яскраве сонце і теплий вітер 
принесуть урожайне літо». 

На Іоанна Предтечі по-
вертаються з далекого ви-
рію до рідних  місць переліт-
ні птахи. Першими про при-
буття сповіщають дзвінкими 
трелями жайворонки. Неба-
вом з небесної високості ли-
нуть журавлине курликан-
ня, лелечий клекіт. Найгуч-
ніше заявляють про прибут-
тя граки, зчиняючи бійки за 
освоєння території гнізду-
вання. Якщо журавлі летять 
високо, весна буде ранньою, 
а літо врожайним на зернові.

У давні часи українці зу-
стрічали новий рік на Єв-
докії (за юліанським кален-
дарем 1 березня). Цього дня 

господарі напували худобу і 
свійську птицю талою водою. 
Нею вмивали діток, хворих. 
Весняне сонце й вода заря-
джають усе суще у природі  
життєдайною силою. Явдоха 
Плющиха традиційно зво-

ложує землю дощами, тож 
о цій порі вже можна працю-
вати у полі, саду і на городі. 

«Прийшла Євдокія — гос-
подарю затія: плуга готува-
ти, борону ладнати», — ка-
же прислів’я. Якщо цього дня 

пройде сніг з дощем — до во-
логого літа; якщо дме теплий 
вітер з півдня — щедро вро-
дить нива, а якщо зі сходу чи 
півночі — на засушливе, не-
врожайне літо. «Яка Явдоха, 
таке літо», — кажуть  старі 
люди.

Святого Конона серед ба-
гатьох інших покровителів  
тварин вважають опікуном 
коней. На це свято їм збіль-
шують порцію вівса і сіна, 
напувають водою з річки або 
ставка, щоб зміцніли до по-
чатку весняно-польових ро-
біт. Господині готують насін-
ня капусти і помідорів до ви-
сівання у парниках. Можна 
починати оранку городів. По-
гожий день — літо без градо-
боїв. 

На Сорок Святих — астро-
номічний день весни, весня-
не рівнодення. Не беріться у 
господарстві за роботу, щоб 
не розгнівати святих. Госпо-
дині печуть з медового тіста 
бублики і жайворонків — не 
менш як 40 штук. Дорослі об-
мінюються ними із сусідами, 
а діти пригощають учителів. 
Якщо цього дня тепла соняч-
на погода — літо буде воло-
гим, розкошуватимуть сіно-
жаті. Якщо день видасться 
похмурим, холодним, у трав-
ні на ґрунті можливі замо-
розки, а літо буде посушли-
вим.

24 березня — Міжнарод-
ний день права на встанов-
лення істини щодо грубих 
порушень прав людини та 
гідності жертв. Ця кален-
дарна дата має вкотре нага-
дати світовій  демократич-
ній спільноті про злочини ро-
сійських загарбників про-
ти українського населен-
ня в окупованому Криму та 
частинах  Донецької й Лу-
ганської областей. На жаль, 
агресор і надалі цинічно по-
рушує не лише міжнарод-
ні права людей, а й держав-
ну недоторканність терито-
рій їхнього проживання. Хо-
тілося б, щоб такі застереж-
ливі дати спонукали міжна-
родну спільноту не лише до 
констатації фактів, а й кон-
кретних дій щодо порушни-
ків прав людини. 

Теплого Олекси — упев-
нений крок природи до ста-
більного потепління. Цьо-
го святкового дня багато ро-
ків підряд прогулююся Пу-
ща-Водицьким лісопарком. 
Відвідую давно знайомі му-
рашники, пагорби, на яких 
ще можна побачити о цій 
порі червонокнижні перво-
цвіти і сон-траву, де у воло-
гому ярочку рожевою хма-
ринкою землю вкриває ре-
ліктова рослина Петрів 
хрест, де в лісовій гущави-
ні шматочком небесної бла-
киті спалахує синьоока га-
лявина барвінку. Якщо по-
чую у цей час заклик сини-
ці-веснопровісниці «Покинь 
сани, бери віз!», на повні 
груди відгукуюсь: «Здрас-
туй,  весно красна!»

Вивести рибу з тіні 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ВОДНІ РЕСУРСИ. У Херсонській облдержадміністрації роз-
роблено обласну програму розвитку рибного господарства на 
2020—2022 роки. Її втілення дасть Херсонщині змогу стати базо-
вим регіоном для розвитку цієї галузі. У межах програми перед-
бачено залучити 11 мільйонів гривень з державного бюджету на 
оновлення рибопромислового флоту і 3 мільйони — з обласного 
на проведення інвентаризації та бонітування водойм області. За-
плановано обстежити водні об’єкти на предмет їх фактичних ха-
рактеристик, стану гідротехнічних споруд та можливостей їхнього 
використання для потреб риборозведення. 

Мета програми — забезпечення сталого розвитку рибного госпо-
дарства, збереження та збільшення запасів промислових видів риб, 
упровадження комплексних заходів з підвищення продуктивності 
водойм та виведення рибної галузі з тіні. Очікують, що в результаті 
реалізації важливого для області та країни проєкту рівень споживан-
ня рибної продукції на людину в області збільшиться до 15 кілогра-
мів на рік. Збільшаться обсяги вилову водних біоресурсів, з’являться 
нові робочі місця, вітчизняна рибна продукція стане конкурентоспро-
можною, знизяться корупційні ризики у рибній галузі. 

Їстимемо ромашкові 
сири й масло

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

НОВЕ ВИРОБНИЦТВО. На Полтавщині відкрили сучасний мі-
німолокозавод, який випускає тверді сири й масло. Виробництво 
розташоване у фермерському господарстві «Ромашка» у селі 
Сагайдак Шишацького району. Керівник ФГ Олексій Кругляк роз-
повів, що все обладнання на заводі вітчизняне, від місцевого ви-
робника.  Добова потужність підприємства — 10 тонн молока, яке 
братимуть на власній фермі, де 500 голів дійної череди. 

За словами пана Кругляка, його сировина екологічно чиста, у 
виготовленні молочної продукції зовсім не використовують рос-
линних жирів. На заводі запровадили систему НАССР. Пирятин-
ська лабораторія Держпродспоживслужби регулярно перевіряє 
їхню продукцію щодо якості та безпечності. 
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Цієї весни зустрічаємо птахів раніше, бо деякі з них далеко  
не відлітали, залишившись на зимівлю на півдні країни
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