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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Ми провели переговори  

 з компаніями-
постачальниками 

і зараз погоджуємо 
постанову Кабміну  

щодо надання 
додаткових коштів 

на закупівлю 
тестів».

Рятувальна техніка 
допомагатиме в ДТП

БЕЗПЕКА. Державній службі України з надзвичайних ситуацій 
було передано 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого ти-
пу вартістю майже 280 мільйонів гривень, призначених для прове-
дення першочергових рятувальних робіт і ліквідації наслідків ДТП. 

«Для рятувальників, які працюють на місці ДТП, вкрай важли-
во вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм до-
медичної допомоги завдяки сучасній професійній техніці. Якраз 
сьогодні ми передали 80 новеньких аварійно-рятувальних ма-
шин легкого типу для ДСНС, створених на базі Ford Ranger», 
–– прокоментував передачу спецтехніки міністр інфраструкту-
ри Владислав Криклій. До кінця року відомство планує переда-
ти ДСНС ще 59 аналогічних автомобілів на суму понад 200 ти-
сяч гривень, а також 58 спеціальних аварійно-рятувальних ма-
шин середнього типу вартістю близько 337 мільйонів гривень. 
Міністр підкреслив, що створення системи ефективної та швид-
кої допомоги постраждалим під час ДТП –– один із ключових еле-
ментів нової Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні на період до 2024 року, яку нещодавно затвердив уряд.

11,571 млрд грн
видали українські банки представникам 

малого та мікробізнесу 
з початку чинності державної програми 

«Доступні кредити 5—7—9%»

СОЦІУМ. Жителі Сум з порушеннями зору отримали мобільний 
додаток у смартфоні, який істотно підвищить якість 
їхнього життя. Адаптовані версії передано іншим обласним 
центрам України

Більше мобільності — 
менше перешкод

Міністр охорони здоров’я про необхідність довести 
кількість тестувань новітніми експрес-методами  
до 1 млн на місяць

2 7 
ДОКУМЕНТИ

Яка наступна віха євроінтеграції? 
Відповідь на це запитання 
намагалися дати учасники 
вебінару «Саміт Україна –– ЄС: 
що чекає попереду?»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
регулювання діяльності у 
сфері охорони озонового 
шару»
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«Новоросійськ» підірвав Боргезе?
ВЕРСІЯ. Завтра виповнюється 65 років однієї з наймасштабніших і найдраматичніших 
катастроф в історії ВМС колишнього СРСР — підриву і затоплення лінкора «Новоросійськ»

 Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

Задовго до роковин страшної 
трагедії із знищення в мир-

ний час флагмана Чорноморсько-
го флоту в закордонних ЗМІ ста-

ли з’являтися чергові  публікації 
нових досліджень, припущень і 
версій про не розкриту досі таєм-
ницю загибелі «Новоросійська». 
Я вирішив повернутися через 14 
років до цієї  теми не лише в кон-
тексті ексклюзивної версії «Уря-

дового кур’єра», яку пропоную 
читачеві, а й у зв’язку з повер-
ненням у листопаді 2019-го ро-
сіянами трьох захоплених у нас 
у Керченській протоці військо-
вих суден. Згадалися  й  абстрак-
тні припущення,  які прозвуча-

ли кілька років тому на кремлів-
ських телеканалах, щодо можли-
вої колись передачі  Києву при-
власнених після окупації Криму 
кораблів ВМС України. 

…Версію таємничої загибелі 
лінкора, який з назвою «Джуліо 

Чезаре» передали  СРСР за ре-
парацією у 1948 році, розказав 
навесні 2006-го Анатолій Вер-
бицький, викладач Херсонсько-
го морського училища (ни-
ні коледжу), учасник тих 
трагічних подій. 

Інженер Сергій Світайло, розробивши голосовий додаток для смартфона, який допомагає пересуватися містом людям  
із порушеннями зору, став для них справжнім рятівником  
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 жовтня 2020 р. № 994 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету  
Міністрів України від 20 грудня 2017 р.  
№ 1102 і від 28 лютого 2018 р. № 581

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1102 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності» (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 14, ст. 461) і від 28 лютого 2018 р. № 581 «Про затверджен-
ня Типового договору з незалежним членом наглядової ради державної уста-
нови «Фонд енергоефективності» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 59,  
ст. 2039) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2020 р. № 994

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 20 грудня 2017 р. № 1102 і від 28 лютого 2018 р. № 581
1. У пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-

джеті для функціонування Фонду енергоефективності, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1102, слова і циф-
ри «на балансовий рахунок 3712 «Рахунки інших клієнтів Державної казначей-
ської служби України» замінити словами і цифрами «на рахунок за субрахун-
ком 3553 «Рахунки інших клієнтів Казначейства».

2. У Типовому договорі з незалежним членом Наглядової ради державної 
установи «Фонд енергоефективності», затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 581:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Розмір річної винагороди становить 360 розмірів прожиткового мініму-

му, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.»;
2) у другому реченні пункту 16 слово «операції» замінити словами «членом 

Наглядової ради фактичних витрат (оплати за товари/послуги)»;
3) в абзаці другому пункту 27 цифри «26» замінити цифрами «23».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1276-р 
Київ

Про передачу частини бюджетних 
призначень та перерозподіл деяких  

видатків державного бюджету,  
передбачених для реалізації державних 

інвестиційних проектів у 2020 році
1. Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу Украї-

ни та на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестицій-
них проектів від 29 вересня 2020 р. передати частину бюджетних призначень, 
передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я у загальному фонді 
державного бюджету за програмою 2301130 «Реалізація державного інвести-
ційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онколо-
гічних захворювань в Україні», у сумі 104 752 тис. гривень (видатки розвитку):

1) Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201840 «Реаліза-
ція державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львів-
ського національного університету імені Івана Франка» у сумі 20 000 тис. гри-
вень (видатки розвитку);

2) Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201220 «Реаліза-
ція державного інвестиційного проекту «Створення Міжнародного центру підго-
товки пілотів на базі Національного авіаційного університету» у сумі 7 200 тис.  
гривень (видатки розвитку);

3) Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201240 «Реаліза-
ція державного інвестиційного проекту «Реставрація староакадемічного корпу-
су ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському ра-
йоні м. Києва» у сумі 6 000 тис. гривень (видатки розвитку);

4) Міністерству енергетики за бюджетною програмою 2401420 «Реалізація 
державного інвестиційного проекту «Новокостянтинівська шахта. Розвиток ви-
робничих потужностей» у сумі 10 000 тис. гривень (видатки розвитку);

5) Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 
3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення ста-
ну автомобільних доріг загального користування у Львівській області» у сумі  
61 552 тис. гривень (видатки розвитку).

2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Дер-
жавному агентству автомобільних доріг у загальному фонді державного бюд-

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримі нальне про-
вадження, внесене 6 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 
20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинувальний акт 
призначено до судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає  
в судові засідання на 09 год. 00 хв. 9 листопада 2020 року, 12 год. 30 хв.  
16 листопада 2020 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального 
провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого антикоруп-
ційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом. 

Головуючий суддя: Мойсак С.М. Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

16.10.2020 Національний банк 

України прийняв рішення  

про виключення з Державного 

реєстру фінансових установ  

Кредитної спілки «Інтер-Інвест».

Відповідне рішення було  

прийняте на підставі заяви  

вказаної кредитної спілки.

ОГОЛОШЕННЯ  
ПРО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПРОДАЖ  

АКТИВІВ (МАЙНА) 
АТ «РОДОВІД БАНК»

Уповноважена особа ФГВФО на 
ліквідацію АТ«РОДОВІД БАНК» з 
09.11.2020 оголошує безпосеред-
ній продаж активів (майна) банку, 
згідно з рішенням ФГВФО №638 від 
22.10.2020.

Детальна інформація щодо по-
рядку придбання та переліку майна: 
https://www.fg.gov.ua/articles/48732-
ogoloshennya-pro-bezposeredniy-
prodazh-aktiviv-mayna--at-rodovid-
bank.html

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 761/23478/16-к за об-
винуваченням Бородіна Геннадія Петровича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марків-
ського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає 
Бородіна Геннадія Петровича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 2 листопада 2020 року о 14 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської області 
за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського ра-
йону Луганської області, 92400).

Втрачений акт приватизації житла на квартиру за адресою: 

 м. Київ, вул. Липківського, 11, кв. 155, виданий на ім’я Прудкого 

Івана Григоровича, вважати недійсним.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/73/20) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олексан-
дровича, 8 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 
ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені: Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Ва-
сильович викликаються в судове засідання на 6 листопада 2020 року о 12:00 годині в приміщення Красно-
гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. 
Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик у пресі обвинувачені вважаються повідомленими про да-
ту, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинувачених до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Кремінський районний суд Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. 
Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича, як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні справа № 420/953/17, 
провадження №1-кп/414/12/2020 стосовно Чуба 
Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3  
КК України, яке відбудеться 4 листопада 2020 року о 
09 годині 30 хвилин. Згідно з ухвалою від 04.08.2017 
року здійснюється спеціальне судове провадження в 
справі.

Суддя Є.М. Акулов 

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 4 листопада 2020 року о 09-00 год. Кушніра Єв-
гена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Останнє відоме місце проживання: місто Олек-
сандрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в 
приміщенні Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, 
вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В.В 

жету у 2020 році, перерозподіл видатків у сумі 70 000 тис. гривень (видатки 
розвитку) шляхом:

1) зменшення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою 3111260 
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної авто-
мобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса 
— Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса — Миколаїв 
— Херсон» у сумі 70 000 тис. гривень;

2) збільшення обсягу видатків розвитку за бюджетними програмами:
3111830 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Приведення ста-

ну автомобільних доріг транспортного сполучення Київ — Суми —Харків (в 
межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог» у сумі  
65 776 тис. гривень;

3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення ста-
ну автомобільних доріг загального користування у Львівській області» у сумі  
4 224 тис. гривень.

3. Забезпечити:
1) Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Міністерству 

енергетики, Державному агентству автомобільних доріг — погодження переда-
чі бюджетних призначень, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, з Ко-
мітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Державному агентству автомобільних доріг — погодження перерозподі-
лу, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

3) Міністерству фінансів — внесення після зазначених погоджень відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1277-р 
Київ

Про участь Уряду України у міжнародній  
ініціативі «Коаліції дій для сприяння  

досягненню гендерної рівності»
1. Схвалити проект листа Уряду України до Структури Організації Об’єднаних 

Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 
«ООН Жінки» щодо участі Уряду України у міжнародній ініціативі «Коаліції дій 
для сприяння досягненню гендерної рівності».

2. Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначений 
лист.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 жовтня 2020 р. № 1278-р 
Київ

 Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 4 липня 2018 р. № 469 

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р.  
№ 469 «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної сис-
теми професійної орієнтації населення» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 21 жовтня 2020 р. № 1278-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 4 липня 2018 р. № 469 
1. В абзаці третьому пункту 3 розпорядження слова «Міністерству соціальної 

політики» замінити словами «Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства». 

2. У плані заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієн-
тації населення, затвердженому зазначеним розпорядженням, у графі «Відпові-
дальні за виконання»: 

1) у пункті 1: 
слово «Мінсоцполітики» замінити такими словами: 
«Мінекономіки
Мінсоцполітики»; 
слово «Мінагрополітики» виключити; 
2) у пункті 4 слово «Мінсоцполітики» замінити такими словами:
«Мінекономіки
Мінсоцполітики»; 
3) у пункті 5 слово «Мінагрополітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
4) у пункті 7: 
слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
слово «Мінагрополітики» виключити;

5) у пунктах 9 і 10 слово «Мінагрополітики» замінити словом «Мінекономіки»;
6) у пункті 11: 
слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
слова «Мінагрополітики», «Мінекономрозвитку» виключити; 
7) у пункті 14: 
слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
слово «Мінагрополітики» виключити; 
8) у пункті 16: 
слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
виключити такі слова:
«Мінекономрозвитку
Мінагрополітики»; 
9) у пункті 17: 
слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
слово «Мінагрополітики» виключити; 
10) у пункті 18 слово «Мінсоцполітики» замінити такими словами:
«Мінекономіки
Мінсоцполітики»;
11) у пункті 30: 
слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мінекономіки»; 
слова «Мінекономрозвитку», «Мінагрополітики» виключити;
12) у пунктах 8, 13, 20—28 слово «Мінсоцполітики» замінити словом «Мін-

економіки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 жовтня 2020 р. № 996 
Київ

Деякі питання оплати праці керівників, членів  
виконавчих органів та винагороди членів  
наглядових рад суб’єктів господарювання  

державного сектору економіки
Відповідно до пункту 4 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 

17 вересня 2020 р. № 909-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скоротити строк дії обмеження, встановленого пунктом 10 розділу II «При-
кінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 

2. Установити, що в жовтні 2020 р. та в подальшому розмір заробітної пла-
ти керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно 
з умовами контрактів із керівниками, членами виконавчих органів зазначених 
суб’єктів господарювання та цивільно-правових угод із членами наглядових 
рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

3. Відновити дію пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 люто-
го 2020 р. № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки» (Офіційний вісник України,  
2020 р., № 22, ст. 803).

4. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України 
згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 жовтня 2020 р. № 996

ПЕРЕЛІК 
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 334 «Питання 
розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди чле-
нів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 38, ст. 1244).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 477 
«Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк».

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 478 
«Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний банк України».

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 479 
«Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України».

5. Пункти 13, 17, 18, 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів Укра-
їни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. 
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ЖОВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +4 +9 +10 +15 Черкаська +3 +8 +11 +16
Житомирська +4 +9 +10 +15 Кіровоградська +3 +8 +12 +17
Чернігівська +3 +8 +10 +15 Полтавська +3 +8 +10 +15
Сумська +2 +7 +9 +14 Дніпропетровська +4 +9 +12 +17
Закарпатська +4 +9 +11 +16 Одеська +7 +12 +13 +18
Рівненська +4 +9 +11 +16 Миколаївська +6 +11 +13 +18
Львівська +4 +9 +11 +16 Херсонська +7 +12 +14 +19
Івано-Франківська +4 +9 +11 +16 Запорізька +4 +9 +13 +18
Волинська +4 +9 +11 +16 Харківська +2 +7 +11 +16
Хмельницька +4 +9 +11 +16 Донецька +4 +9 +13 +18
Чернівецька +4 +9 +11 +16 Луганська +0 +5 +12 +17

Тернопільська +4 +9 +11 +16 Крим +8 +13 +15 +20

Вінницька +4 +9 +10 +15 Київ +6 +8 +12 +14
Укргiдрометцентр

ОГОлОшеННя

«Якщо вас уб’ють, ми заберемо вашу зброю»
НА ПеРеДОВІЙ. Ветеран війни старший солдат Юрій Марсанов згадує побратимів —  
героїв нинішньої російсько-української війни 

Петро 
ГАЙВОРОНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

Легенди є в кожного на-
роду. На відміну від ка-

зок, їх не складають і не тво-
рять. Вони, як усе живе, на-
роджуються.

…Наприкінці серпня 2014 
року під Пісками тривав 
смертельний бій. Бойови-
ки будь-що прагнули виби-
ти українські війська із се-
ла, і майже впритул, з від-
стані 300—400 метрів, обру-
шили на них шквальний во-
гонь. Гриміли гранатомети, 
міномети, стрілецька зброя, 
стріляли ворожі снайпе-
ри. В українських окопах на 
смерть стояли бійці 5-ї роти 
«Донецьк» батальйону «Дні-
про-1», вояки 93-ї бригади. 
Були й інші військові форму-
вання: «Карпатська Січ», ба-
тальйон ОУН, «Правий сек-
тор». 

Нічний смертний бій три-
вав кілька годин, здавалося, 
що кінця йому не буде ніко-
ли. І раптом у найтяжчий мо-
мент з одного з окопів залу-
нав гімн України. Його підхо-
пили захисники з інших око-
пів. Спочатку співали разом, 
потім славень хвилями зву-
чав з окопів по черзі, потім 
знову линув над усіма окопа-
ми. Спів лунав над лінією обо-
рони, як легендарний бога-

тир з давноминулих літ і рап-
том сталося справжнє диво. 
Стрілянина стала стихати і 
врешті-решт зовсім ущухла. 
Ворожий штурм захлинувся. 
Про цей випадок я чув і ра-
ніше, але днями його розпо-
вів учасник того дивовижного 
хору ветеран війни старший 
солдат Юрій Марсанов.

Цю людину я знаю давно, 
п’ятий десяток років, живе-
мо в одному будинку. Колись 
він був маленьким золотово-
лосим хлопчиком, допитли-
вим і працьовитим, і мені на-
віть на думку не спадало, що 
йому зі зброєю в руках дове-
деться захищати батьківщи-
ну. Зустрівся з ним, щоб роз-
питати про війну, фронт, де 
він провів чотири роки. Поці-
кавився, що його, російсько-
мовну людину, змусило взя-
ти до рук зброю.

Юрій відповів не відразу, 
а коли заговорив, то зважу-
вав кожне слово: «Річ не в мо-
ві. Там, на передовій, пліч-о-
пліч воюють українці, росі-
яни, вірмени, грузини, азер-
байджанці. І важко визначи-
ти, хто воює краще. І не в ре-
лігії річ, однаково звитяж-
но воюють православні, гре-
ко-католики, протестанти, 
юдеї й мусульмани. Є речі, які 
об’єднують усіх нас. Переду-
сім відчуття Вітчизни, права, 
справедливості, гідності й де-
мократії».

Поцікавився його фронто-
вою біографією, яка виявила-
ся тривалою й багатою на по-
дії. В армію його штовхнула 
злодійська й брутальна кра-
діжка російськими окупанта-
ми Криму. У березні він упер-
ше звернувся до військко-
мату із проханням поверну-
ти його до лав Збройних сил. 
Він перебував у запасі, прой-
шов свого часу дійсну вій-
ськову службу, умів поводи-
тися зі зброєю, знав військо-
ві статути. Та йому відмови-
ли, мовляв, нема необхіднос-
ті та й вік — майже 50. 

Навесні 2014-го ще дві-
чі навідувався до військово-
го комісаріату і знову отри-
мував відмову. І лише влітку 

того самого року записався в 
добробат «Дніпро-1», де став 
воювати у складі роти «До-
нецьк».

Брав участь у визволен-
ні Пісків 24 липня 2014 року. 
Українські бійці тоді відкину-
ли ворога на два-три десятки 
кілометрів, з боями подолав-
ши шлях від Карлівки до Піс-
ків. Це була важлива страте-
гічна перемога. Адже непода-
лік захищали донецький ае-
ропорт, а іншої дороги, якою 
могли б підвозити «кіборгам» 
боєприпаси та харчування, 
крім як через селище, не іс-
нувало. Кожному бійцеві бу-
ло зрозуміло, що Піски треба 
було захищати до останнього 
подиху. 

Юрій Марсанов продо-
вжив оповідь: «У розпал бо-
їв, через кілька днів після 
визволення, несподівано на-
дійшов наказ селище здати. 
Не можу знайти цьому по-
яснення. Тоді командири до-
бровольчих формувань зі-
бралися на нараду й вирі-
шили Пісків не здавати. Піс-
ля рішення добровольців во-
їни ЗСУ під приводом їх при-
криття теж вирішили зали-
шитися обороняти визволе-
ний плацдарм.

В обороні Пісків були дивні, 
навіть кумедні моменти. Під 
час одного із запеклих боїв 
відчувалася нестача особово-
го складу добровольців. І ось 
в окоп ускочили зовсім мо-
лоді бійці в новеньких вишу-
каних одностроях. Шеврони 
розглядати було ніколи, а що 
прибулі — захисники Украї-
ни, й без того зрозуміло. Тож 
їх спитали: «А хто ви, хлоп-
ці, будете, й що вас занесло в 
це пекло?» Відповідь була на-
ївно приголомшливою: «Ми 
прибули боронити це укра-
їнське селище, але не має-
мо зброї. Вирішили: якщо вас 
уб’ють, то ми заберемо вашу 
зброю і заступимо ваші міс-
ця в бою».

Це було настільки трагіко-
мічно, що оборонці навіть не 
образилися. Посміялися й ви-
дали новачкам зброю. Вони 
виявилися сміливими й зна-

йомими з військовою спра-
вою, билися звитяжно й за-
взято».

Цікавлюсь, які ще яскраві 
сторінки запам’яталися Юрі-
єві із фронтової біографії. Ве-
теран замислився й відповів: 
«Пам’ятних сторінок багато, 
але вони переважно трагіч-
ні. Дуже важко було пережи-
вати загибель бойових дру-
зів. Адже гинули зовсім мо-
лоді хлопці: сильні, гарні, хо-
робрі. На таких світ трима-
ється. Але життя їхнє обри-
валося, як недоспівана піс-
ня, на півслові й півноті. Ось 
про кого розповідати треба й 
пам’ятати у віках».

Про себе Юрій розповідав 
коротко, більше про бойо-
вих побратимів: командира 
роти «Донецьк» безстраш-
ного Володимира Шило-
ва, який став взірцем для 
добровольців; розвідника 
Костянтина Шрамка, що за 
життя став легендою і по-
клав його на вівтар Вітчиз-
ни; дев’ятнадцятирічного 
Валентина Ушича, який 
потай від батьків втік на 
фронт і провів там п’ять 
найкращих років життя; 
Героя України танкіста Єв-
гена Межевітіна і багатьох 
інших, кожен з яких за-
слуговує не те що нарису, а 
окремої книжки. 

З такими воїнами Україна 
здобуде перемогу.

З такими воїнами, як Юрій Марсанов, Україна обов’язково 
здобуде перемогу

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться кримінальне 
провадження № 263/306/17 відносно Хаверь Олександра Миколайовича за 
ч. 4 ст. 187 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 
13 листопада 2018 року кримінальне провадження Хаверь Олександра Ми-
колайовича за ч. 4 ст. 187 КК України призначене до судового розгляду.

Обвинувачений Хаверь Олексій Миколайович, 10 листопада 1983 року 
народження, який є громадянином України, останнє відоме місце прожи-
вання: бул. Шевченка, 226, м. Маріуполь, Донецька область, викликається у 
судове засідання для участі у розгляді справи, яке відбудеться 04 листопа-
да 2020 року о 09:30 годині у приміщенні Жовтневого районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 14, 18,  
м. Маріуполь, Донецька область.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження об-
винувачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України.

Суддя О.М. Музика

Національний банк України
Звіт про фінансовий стан

30.09.20 31.12.19
(у мільйонах гривень)

Активи
Кошти та депозити в іноземній валюті та бан-
ківських металах

71 667 90 168

Цінні папери нерезидентів 641 713 504 979
Авуари в СПЗ 173 234
Монетарне золото 42 121 28 223
Цінні папери України 336 243 347 191
Кредити банкам та іншим позичальникам 25 310 13 843
Внутрішній державний борг 1 659 1 727
Внески в рахунок квоти МВФ 80 136 65 894
Основні засоби та нематеріальні активи 4 102 4 351
Інші активи 12 231 4 312
Усього активів 1 215 355 1 060 922
Зобов’язання
Банкноти та монети в обігу 516 008 425 256
Кошти банків 58 666 78 442
Кошти державних та інших установ 43 743 38 888
Зобов’язання з перерахування прибутку до  
розподілу до Державного бюджету України

_ 42 722

Депозитні сертифікати, що емітовані  
Національним банком

122 672 152 212

Кредити отримані 2 830 2 369
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі 
сплати внеску за квотою

189 226 171 059

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

80 126 65 886

Інші зобов’язання 1217 801
Усього зобов’язань 1 014 488 977 635
Власний капітал
Статутний капітал 100 100
Загальні та інші резерви 51 397 50 816
Резерви переоцінки активів і зобов’язань 30 119 31 790
Нерозподілений прибуток 119 251 581
Усього власного капіталу 200 867 83 287
Усього пасивів 1 215 355 1 060 922

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО

Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку Богдан ЛУКАСЕВИЧ

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016150000000026 від 
28.04.2016 року за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича, 27.10.1979 
р.н., зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Миколаївський 
район, смт Ольшанське, вул. Костянтина Ольшанського, буд. 9, кв.73, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 06 лис-
топада 2020 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинів-
ка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Суддя О.О. Леміщенко

Ліквідатор ПАТ «Томак» Носенко Тетяна Сергіївна повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва № 100/10/1/2007 від 04.10.2007 р. про реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Томак» (код ЄДРПОУ: 14307305).
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