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На Сумщині 
вітають дзвіночки 

з різних країн, 
а на Харківщині 

іграшкові  
діди Морози 
зібралися на 

традиційне віче 
 

Стор. 4

Як створити  
святковий настрій 
власними руками, 

розповідають 
бібліотекарка з 

Полтави Світлана 
Городинська  
та працівниця 
податкової з 

Тернополя Ольга 
Давида 

 
Стор. 5

В ООН показали 
найкращі світлини 

погодних явищ,  
які свідчать,  

що 2020 рік був 
непростим і стане 

незабутнім 

Стор. 6
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1545-р 
Київ

Про зміну складу Комісії 
з питань осіб, зниклих безвісти  

за особливих обставин
Ввести до складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обста-

вин, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. 
№ 248, — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 р. № 915, Гордієнка Миколу Миколайовича — начальника відділу 
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил, Максимченка Володимира Анатолійовича — заступника на-
чальника відділу Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних Сил, Малашка Юрія Анатолійовича — керівника 
Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених во-
лі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях при Службі безпеки України та Котенка Олега Олексійовича — го-
лову громадської організації «Група Патріот» (за згодою), вивівши з її складу Куз-
нєцова Генадія Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1576-р 
Київ

Про звільнення Лемеш Н. П.  
з посади заступника Міністра молоді  

та спорту України   
Звільнити Лемеш Ніну Петрівну з посади заступника Міністра молоді та спорту 

України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1593-р 
Київ

Про звільнення Свириденко Ю. А.  
з посади першого заступника Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Звільнити Свириденко Юлію Анатоліївну з посади першого заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за власним бажан-
ням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1594-р 
Київ

Про звільнення Шкарлета С. М.  
з посади заступника Міністра  

освіти і науки України  
з питань європейської інтеграції

Звільнити Шкарлета Сергія Миколайовича з посади заступника Міністра осві-
ти і науки України з питань європейської інтеграції у зв’язку з переходом на ін-
шу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Офіційне повідомлення ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність 

безплатної альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість ко-
ристувачів проводового радіомовлення в Україні постійно скорочуєть-
ся. Проводове мовлення втратило свою популярність як засіб кому-
нікації. Враховуючи зазначене та стан фізично і морально застаріло-
го обладнання мережі проводового радіомовлення, відсутність рем-
комплектів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телеко-
мунікації», повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішення припинити 
з 01.04.2021року надання послуг проводового радіомовлення у cелах 
Шелудьківка та Геніївка Зміївського району Харківської області для 
всіх категорій споживачів. 

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

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні з мереж українських операторів).

До уваги 
державне підприємство «Вугілля України» 

(ідентифікаційний код 32709929), 
державне підприємство «Національна 
вугільна компанія»(ідентифікаційний 

код 42164388) і державне підприємство 
«Державна вугільна компанія» 

(ідентифікаційний код 39388266)
Антимонопольним комітетом України розгля-

дається справа № 143-26.13/80-20 про порушен-
ня законодавства про захист економічної конку-
ренції, вчинене суб’єктами господарювання — 
вугледобувними підприємствами, у тому числі 
Державним підприємством «Національна вугіль-
на компанія» (далі — ДП «Національна вугільна 
компанія»), Державним підприємством «Вугілля 
України» (далі — ДП «Вугілля України») та Дер-
жавним підприємством «Державнавугільна ком-
панія» (далі — ДП «Державна вугільна компа-
нія»).

З метою збирання доказів у справі № 143-
26.13/80-20 були направлені вимоги до ДП «На-
ціональна вугільна компанія» від 29.09.2020 року 
№ 143-26.13/07-13226, ДП «Вугілля України» від 
05.10.2020 року № 143-26.13/07-13531, ДП «Дер-
жавна вугільна компанія» від 29.09.2020 року  
№ 143-26.13/07-13227 про надання інформації.

Інформація щодо вимог державного уповнова-
женого Комітету про надання інформації розмі-
щена на офіційному веб-сайтІ Антимонопольного 
комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розді-
лі «Головна — Розгляд справ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ 
про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, затверджених розпоряджен-
ням Антимонопольного комітету України від 19 
квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Мініс-
терстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 
90/299 (у редакції розпорядження Антимонополь-
ного комітету України від 29 червня 1998 року № 
169-р) (із змінами).

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 
оприлюднює інформацію про прийняті рішення від:

02.04.2020 № 63/21-р/к — ПП «БАКАЛ-МІВ» 
(34668226) (штраф — 1600 грн.)

02.04.2020 № 63/23-р/к — ТОВ «Компанія Європей-
ський парк» (39640790) (штраф — 68000 грн.); ТОВ 
«Камаз-Львів» (23964640) (штраф — 68000 грн.)

02.04.2020 № 63/25-р/к — ПП «Захід Інвест Торг» 
(41543151) (штраф — 68000 грн.) 

02.04.2020 № 63/27-р/к — ФОП  Макух Христина 
Ігорівна (2929909046) (штраф — 51000 грн.)

30.04.2020 № 63/31-р/к — СТ «ОКСАМИТ» Кам’янка-
Бузької райспоживспілки (31148039) ( штраф — 68000 
грн.)

30.04.2020 № 63/33-р/к — ТзОВ «Гідроспецбуд» 
(25237677) (штраф — 74000 грн.); ТзОВ «Добротвіре-
нергобуд» (04855230) (штраф — 136000 грн.)

30.04.2020 № 63/34-р/к — ПП «ДАКО ПЛЮС» 
(36992160) (штраф — 136000 грн.)

14.05.20 № 63/36-р/к — ФОП Вах Володимир Дми-
трович (1763211035) (штраф — 68000 грн.)

14.05.2020 № 63/38-р/к — ТОВ «ЕКОТЕХНОСЕРВІС» 
(41262580) (штраф — 136000 грн.); ТОВ «Харківагро-
запчасть» (31632211) (штраф — 136000 грн.)

28.05.2020 № 63/47-р/к — ФОП Радченко Тетяна 
Миколаївна (2874805780) (штраф — 31000 грн.)

11.06.2020 № 63/52-р/к — ФОП Фалісей Стефа-
нія Василівна (2295613725) (штраф — 30000 грн.); 
СП «Оксамит» Кам’янкабузької райспоживспілки 
(31148039) (штраф — 68000 грн.)

11.06.2020 № 63/53-р/к — ТОВ «Інвінт Груп» 
(39870071) (штраф — 68000 грн.); ТОВ «Гранфінре-
сурс» (38947319) (штраф — 68000 грн.)

25.06.2020 № 63/59-р/к — ТОВ «Автотрансаген-
ство» (32438954) (штраф — 68000 грн.)

16.07.2020 № 63/66-р/к — ФОП Гунька Андрій Ми-
хайлович (2993112038) (штраф — 68000 грн.); ТОВ 
«Калган» (37694069) (штраф — 68000 грн.)

06.08.2020 № 63/70-р/к — ТОВ НВФ «Органічні тех-
нології» (40301403) (штраф — 144 грн.)

06.08.2020 № 63/71-р/к ТОВ «Продукти для всіх» 
(42629363) (штраф — 476000 грн.); ПП «Товарна Ба-
за» (42649023) (штраф 476000 грн.)

06.08.2020 № 63/72-р/к ТОВ «Автотрансагенство» 
(32438954) (штраф — 952000 грн.)

06.08.2020 № 63/76-р/к — ТОВ «Продукти для всіх» 
(42629363) (штраф — 1700000 грн.); ПП «Товарна Ба-
за» (42649023) (штраф 1700000 грн.)

06.08.2020 № 63/77-р/к — ТОВ «АВАНТ-ГАРДЕ» 
(36829118) (штраф — 272000 грн.)

27.08.2020 № 63/81-р/к — ТОВ «Машбудінвест» 
(36002589) (штраф — 272000 грн.); ПАТ «Кремен-
чуцький сталеливарний завод» (05756783) (штраф — 
272000 грн.)

27.08.2020 № 63/82-р/к — ПП «Максімо-Буд» 
(38700518) (штраф — 136000 грн.)

27.08.2020 № 63/83-р/к — ПП «Олан Захід» 
(41198699) (штраф — 68000 грн.); ПП «Асгард-Львів» 
(42579014) (штраф 68000 грн.)

27.08.2020 № 63/84-р/к — ТОВ «Вендінг Техноло-
джі» (38780462) (штраф —  68000 грн.)

27.08.2020 № 63/86-р/к — ТОВ «Снятинбудіндустрія 
«НОВА» (33926268) (штраф — 68000 грн.)

10.09.2020 № 63/88-р/к — ТОВ «Позитив ІФ» 
(35765127) (штраф — 136000 грн.)

17.09.2020 № 63/89-р/к — ТОВ «Галавтопочстач» 
(41423194) (штраф — 204 000 грн.); ТОВ «Автозахід 
Холдинг» (39218621) (штраф — 68000 грн.)

17.09.2020 № 63/90-р/к — ФОП Цибульський Р.М. 
(1703402096) (штраф — 816000 грн.)

24.09.2020 № 63/91-р/к — ФОП Шитов Володимир 
Миколайович  (2930512650) (штраф — 9745 грн.)

15.10.2020 № 63/100-р/к —  ТОВ «Рівер-Пласт» 
(40450604) (штраф — 68000 грн.)

15.10.2020 № 63/101-р/к — ТОВ «Рівер-Пласт» 
(40450604) (штраф — 68000 грн.)

22.10.2020 № 63/102-р/к — ТОВ «Західполімкомп-
лект» (39639883) (штраф — 68000 грн.); ФОП Магас 
Володимир Петрович (2890600490) (штраф — 68000 
грн.)

29.10.2020 № 63/105-р/к — ТОВ «Канзас» 
(32831008) (штраф — 28000 грн.)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Розді-

лу охорона навколишнього природного середовища» до детального плану 
території загальною площею 175.00 га, для житлової та громадської забу-
дови в с. Погреби Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно Рішення Зазимської сіль-
ської ради № 762-13 позачергової-VII  від 11.09.2020р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Зазимської 

сільської ради за адресою: с. Зазим’є, вул. Широка, 6 (у приміщення За-
зимської сільської ради).

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ»

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло, видане Відділом прива-
тизації державного житлофонду Вату-
тінської районної Ради 15 червня 1998 
року, за номером № 4351, на ім’я Алек-
сєєнко Євгенії Миколаївни, на квартиру  
№ 96 в будинку № 27/2 по вулиці Ми-
коли Закревського в місті Києві, 
вважати недійсним.

Розшукується спадкоємець піс-

ля померлої 

КАЧАН А.Я. 

Терміново звернутися до нотарі-

альної контори: Запорізька область, 

м. Василівка, вул. Театральна, 14.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1595-р 
Київ

Про звільнення Лещенка Р. М.  
з посади Голови Державної служби України  
з питань геодезії, картографії та кадастру
Звільнити Лещенка Романа Миколайовича, призначеного за контрактом,  з по-

сади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 
зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1596-р 
Київ

Про звільнення Каплунова Д. В. з посади 
першого заступника Голови Державної 

екологічної інспекції України
Звільнити Каплунова Дениса Вікторовича з посади першого заступника Голови 

Державної екологічної інспекції України у зв’язку з отриманням негативної оцінки за 
результатами оцінювання службової діяльності у 2020 році (пункт 3 частини першої 
статті 87 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1599-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 23  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2019 р. № 1327

Внести зміни у додаток 23 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2019 р. № 1327 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснен-
ня переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охоро-
ни здоров’я між місцевими бюджетами у 2020 році» — із змінами, внесеними розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 1145, виклавши йо-
го в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 23 

 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2019 р. № 1327 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 грудня 2020 р. № 1599-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами 

Чернівецької області у 2020 році

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіаль-
ної одиниці

Обсяг, тис. 
гривень

24100000000 Обласний бюджет  Чернівецької області 110 340
24301200000 Районний бюджет Вижницького району 9 937,7
24302200000 Районний бюджет Герцаївського району 8 168,5
24303200000 Районний бюджет Глибоцького району 13 438,5
24304200000 Районний бюджет Заставнівського району 9 624,6
24305200000 Районний бюджет Кельменецького району 12 123,5
24306200000 Районний бюджет Кіцманського району 11 005
24307200000 Районний бюджет Новоселицького району 11 526,5
24308200000 Районний бюджет Путильського району 9 825,8
24309200000 Районний бюджет Сокирянського району 11 170,4
24310200000 Районний бюджет Сторожинецького району 10 460,7
24311200000 Районний бюджет Хотинського району 9 728,3
24501000000 Бюджет Вашковецької сільської  об’єднаної  

територіальної громади
1 022

24502000000 Бюджет Великокучурівської сільської  об’єднаної  
територіальної громади

2 487,8

24503000000 Бюджет Волоківської сільської  об’єднаної територіаль-
ної громади

1 023,7

24504000000 Бюджет Глибоцької  селищної  об’єднаної територіаль-
ної громади

2 372,6

24505000000 Бюджет Клішковецької сільської  об’єднаної  
територіальної громади

1511,3

24506000000 Бюджет Мамалигівської сільської  об’єднаної  
територіальної громади

2 620,8

24507000000 Бюджет Недобоївської сільської об’єднаної територі-
альної громади

1 246,9

24508000000 Бюджет Рукшинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 336

24509000000 Бюджет Сокирянської міської  об’єднаної територіаль-
ної громади

1 953,8

24510000000 Бюджет Усть-Путильської сільської  об’єднаної терито-
ріальної громади

1 958,5

24511000000 Бюджет  Вашківецької міської  об’єднаної територіаль-
ної громади

3 282,5

24512000000 Бюджет Вижницької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

3 576,3

24513000000 Бюджет Сторожинецької міської  об’єднаної  
територіальної громади

8 601,2

24514000000 Бюджет Красноїльської  селищної об’єднаної  
територіальної громади

2 755,6

24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської об’єднаної територі-
альної громади

1 243,8

24516000000 Бюджет Чудейської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 803,9

24517000000 Бюджет Конятинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

3 080,6

24518000000 Бюджет Селятинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

6 329,7

24519000000 Бюджет Острицької сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 185,7

24520000000 Бюджет Мамаївської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 562,3

24521000000 Бюджет Кіцманської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 253

24522000000 Бюджет Магальської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 606,1

24523000000 Бюджет Вікнянської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

838,2

24524000000 Бюджет Юрковецької сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 116,2

24525000000 Бюджет Кострижівської селищної об’єднаної  
територіальної громади

930,3

24526000000 Бюджет Новоселицької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

4 871,4

24527000000 Бюджет Герцаївської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 463,3

24528000000 Бюджет Заставнівської  міської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 072,5

24529000000 Бюджет Неполоковецької селищної об’єднаної терито-
ріальної громади

1 210,4

24530000000 Бюджет Ставчанської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

579,8

24531000000 Бюджет Хотинської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 109,1

24532000000 Бюджет Чагорської  сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 527,2

24533000000 Бюджет Новодністровської міської об’єднаної  
територіальної громади

3 210,7

Усього 304 092,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1597-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру  
на Пінчука О. І.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, виконання обов’язків Го-
лови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на началь-
ника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва зазначеної 
Служби Пінчука Олексія Ігоровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Перший місяць зими в 
метеорологічних спо-

стереженнях позначено  
небувалою кількістю не-
звичайних природних ка-
таклізмів. Ось лише кілька 
найрезонансніших: потуж-
ний землетрус амплітудою 
5,6 бала в Новій Гвінеї, ви-
верження вулканів в Індо-
незії та на Сицилії, нищів-
на повінь у Таїланді, ура-
ганний шторм на Азові й 
буревії у південних облас-
тях України, снігопади у 
США та Японії. Але сти-
хійні лиха трапляються 
на обмежених територіях. 
Нині людство потерпає від 
глобальної  біди — панде-
мії коронавірусної хвороби.  
Боротимемося ми з нею й у 
новому році. 

У січні найбільше вели-
ких релігійних свят.  Усі 
вони супроводжуються 
велелюдними обрядови-
ми дійствами.  Старі лю-
ди і народні синоптики 
пов’язують з ними прогно-
зи на майбутнє, спостеріга-
ючи за природними явища-
ми, прикметами.

Новорічне свято слід від-
значати у колі сім’ї. Ходи-
ти у гості, приймати  гостей 
у себе заведено наступного 
дня.  Ошатно вбрана ялин-
ка, подарунки, взаємні по-
бажання щастя, миру, до-
бра і здоров’я в новому році 
створюють атмосферу гар-
ного настрою, віри у краще 
майбутнє. «Як Новий рік 
зустрінеш, таким він і бу-
де», — стверджує народна 
мудрість.

Якщо перший новоріч-
ний день видасться пого-
жим, спостерігайте за ці-
кавим природним явищем 
(таке ще відбувається на 
Великдень).  Сонце вдосві-
та грає в ореолі широких 
променів. Іноді вони нага-
дують зображення хрес-
та. Роки, коли таке знамен-
ня спостерігалося, були не-
врожайними, із чварами в 
суспільстві. Якщо день мо-
розний, зі снігопадом — на 
врожай зернових.

На Святий вечір готує-
мо багату кутю. З неї по-
чинається трапеза. Разом 
з кутею на святковому сто-
лі має бути дванадцять піс-
них страв. Це пов’язано з 
тим, що рік має дванадцять 
місяців; в Ісуса Христа бу-

ло дванадцять апостолів. 
Дві тарілки з кутею став-
лять окремо — одну для 
відсутніх членів сім’ї, дру-
гу — для покійних родичів.

Цього вечора починають 
ходити колядники. Зустрі-
чати їх привітно, обдаро-
вувати гостинцями — дав-
ня християнська традиція. 
Якщо на Святвечір місяць 
уповні, весна буде з пове-
нями; якщо небо зоряне — 
на врожай ягід; якщо день 
похмурий, зі снігопадом — 
літо буде врожайним.

Із 13 на 14 січня — Ще-
дрий вечір, Меланки, Васи-
ля Великого (зустріч Ново-
го року за старим стилем). 
Цього разу святковий  стіл 
урізноманітнений скором-
ними стравами. Обов’язкові  
серед них холодець, ковба-
си, печеня, пироги, домаш-
ні соління тощо. Вулицями 
ходять гурти щедруваль-
ників у  фантастичних кос-
тюмах,  на імпровізованих 
сценах молодь тішить пу-
бліку веселими  вистава-
ми з народного фолькло-
ру.  Найвелелюдніші й най-
цікавіші такі карнавали на 
Меланки  мені пощастило 
спостерігати на Тернопіль-
щині та Буковині. 

Якщо на Святвечір за-
сніжить — на врожайне лі-
то; зоряна ніч — добре вро-
дять  гречка та горох, буде 
багатий приплід овець.

На Водохреще освячу-
ють воду у криницях, Бо-
жих храмах, ополонках 
(під час традиційного обря-
ду купання). Не забудьте 

напередодні увечері здій-
снити давній ритуал: ви-
беріть із печі попіл, що зі-
брався впродовж Різдвя-
них свят, винесіть і розві-
йте його за межами обійстя. 
Разом з ним розвіються всі 
ваші негаразди. За давніми 
прикметами, після Різдвя-
них свят зима з морозами 
поволі відступає. «Тріщи не 
тріщи, минули водохрещі», 
—  стверджує прислів’я.

Якщо на Водохреще день 
погожий, без вітру — лі-
то буде посушливим; якщо 
похмурий, зі снігопадом — 
на гарний урожай збіжжя 
та фруктів. 

Серед новорічних і різд-
вяних свят маємо знаменну 
календарну дату —  День 
Соборності України. 22 січ-
ня 1919 року на Софій-
ському майдані в Києві бу-
ло проголошено Акт  злу-
ки про возз’єднання Гали-
чини, Буковини, Закарпат-
тя і Наддніпрянської Укра-
їни в єдину Українську На-
родну Республіку. Минуло 
102 роки відтоді, як наша 
держава зробила рішучий 
крок у вивільненні з обіймів 
«братньої російської демо-
кратії».  Як бачимо, нинішні 
кремлівські  очільники  ме-
тодами збройної агресії на-
магаються знову поверну-
ти нашу незалежну держа-
ву в ці обійми.  Але воєнні 
злочини Росії проти Укра-
їни перебувають у полі зо-
ру найвищих міжнародних 
правових інституцій. 

27 грудня на сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН 

ухвалено резолюцію «Про-
блема мілітаризації Рес-
публіки Крим та міста Се-
вастополь (Україна), а та-
кож частини Чорного і 
Азовського морів». Доку-
мент засвідчує: «Мілітари-
зацію Криму здійснює Ро-
сійська Федерація як дер-
жава-окупант, що пере-
творює  Крим  на величез-
ну військову базу. Резолю-
ція вимагає від Росії  негай-
но припинити таку діяль-
ність». А ще  Міжнародний 
кримінальний суд у Гаа-
зі прийняв від України  до 
розгляду справу про воєн-
ні злочини та порушення 
російськими окупантами 
прав людини у Криму та на 
територіях так званих ДНР 
і ЛНР. 

Шкода, що до цієї справи 
за давністю часу не мож-
на долучити ще один зло-
чин  — криваву розправу 
над юними оборонцями Ки-
єва 29 січня 1918 року під 
селом Крути. Напівп’яна 
здичавіла від крові біль-
шовицька зграя під орудою 
жандармського підполков-
ника Михаїла Муравйо-
ва безжально розправила-
ся з вихованцями Першої 
української юнацької шко-
ли імені Богдана Хмель-
ницького і Студентського 
Січового Куреня. 

«Майже всі, кого взяли 
в полон, були більшовика-
ми по-звірячому покалі-
чені. Трупи були з розби-
тими головами, вибитими 
зубами, виколотими очи-
ма. Кілька трупів не вдало-
ся упізнати, настільки во-
ни були знівечені».  Це ряд-
ки із книжки гімназиста 
Левка Лукасевича «Розду-
ми на схилку життя»,  яко-
му дивом вдалося  поряту-
ватися з того пекла.  Чи не 
так само знущаються нині 
з полонених українців і та-
тар нащадки муравйових? 
Дізнаємося з часом з опри-
люднених матеріалів Га-
азького трибуналу. 

Усе таємне згодом стає 
відомим. На скрижалях іс-
торії пам’ять про добро та 
зло, вчинені людьми,  не 
стирається під впливом ча-
су. Згинуть наші воріжень-
ки, як роса на сонці, запа-
нуємо ми, браття, у своїй 
сторонці.

З Новим роком і Різд-
вом Христовим! Хай буде 
щаслива ваша родина і вся 
Україна!

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судді 
Мамаєвої О.В., суддів Гуденко О.А. та Алєйнікова В.О. здійснюється спеціаль-

не судове провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складено-

го за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримі-

нального провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна 

Олексія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районно-

го суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 
11 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.court.gov.
ua) 10 год. 00 хв. 21 січня 2021 року, 10 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року ви-
кликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 
року народження, громадянин України, останнє відоме місце проживання в 
Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних при-
чин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та 
про поважні причини неявки.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає та повідомляє Стадни-

ченка Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, 
вул. Київська, 8- Б, кв. 93) про дату слухання № 489/2451/18 у спеціально-
му провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України кримінально-
го провадження з обвинувальним актом відносно Стадниченка С.А. за озна-
ками вчинення злочинів, передбачених ст. 365-2 ч. 3, 362 ч. 1, 3 КК України. 
Судове засідання відбудеться 02 лютого 2021 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16 (4 поверх, су-
дова зала №414).

Суддя Рум’янцева Н.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Татаринцеву Ярославу Сергійовичу, 09.10.1990 ро-

ку народження, уродженцю м. Луганськ, проживаючому за адресою: 

м. Луганськ, вул. Котовського, буд. 33, на підставі ст.ст. 133, 135 та  

297-5 КПК України, необхідно з’явитись у період з 04.01.2021 по 06.01.2021 

(з 09:00 по 18:00 год.) в кабінет № 303 слідчого відділу Управління Служ-

би безпеки України в Тернопільській області, до старшого слідчого в 

ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юс-

тиції Цимбалюка І.І., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, 

тел.: (0352) 52-12-54, для участі у проведенні слідчих дій, а також для 

виконання вимог ст. 290 КПК України, у кримінальному провадженні 

№ 22020210000000008 від 30.03.2020, за підозрою у вчиненні кримінально-

го правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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НАШ КАЛЕНДАР

1 січня —     Новорічне свято
6 січня —      Різдвяний Святвечір; 175 років (1846) від часу  

написання Т. Шевченком «Заповіту»
7 січня —     Різдво Господа нашого Ісуса Христа
14  січня —  75 років тому (1946) Генасамблея ООН обра-

ла Україну членом Економічної і соціальної ра-
ди ООН; Святителя Василя Великого

18 січня — Хрещенський Святвечір
19 січня — Водохреще
20 січня — День Автономної Республіки Крим
22 січня — День Соборності України
23 січня —  100 років від дня смерті М. Леонтовича (1887—

1921), українського композитора, диригента,  
просвітителя. Його підступно вбив агент Гайсин-
ського відділу ЧК 

24 січня — День зовнішньої розвідки України
27 січня —  Міжнародний день пам’яті Голокосту
28 січня —  70 років від дня народження Л. Каденюка (1951—

2018), українського льотчика-випробовувача, 
космонавта, громадського діяча

29 січня — День пам’яті героїв Крут

Тріщи не тріщи,  
минули  

Водохрещі 
ТРАДИЦІЇ. Прадавній народний   

обряд очищення водою зберігся  
до наших днів


	31_p1
	31_p2
	31_p3
	31_p4
	31_p5
	31_p6-7
	31_p8
	31_p9
	31_p10-11
	31_p12-15
	31_p16-18
	31_P19
	31_p20

