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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 січня 2021 року
USD 28.1524 EUR 34.1897 RUB 3.7419 / AU 52260.71 AG 718.35 PT 30858.97 PD 65552.02

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

Секретар РНБО про можливість нової історії 
двосторонніх відносин лише тоді, коли останній 
російський солдат залишить нашу територію
 

Епідобмеження: 
ймовірність залишається 

ЗАСТОРОГА. Після відновлення навчання в освітніх закла-
дах після двотижневого карантину учням слід залишатися обе-
режними та обачними. «Розумію, що всі розслабилися та зра-
діли, але закликаю не нехтувати дотриманням протиепідеміч-
них норм», — звернувся до всіх причетних до освітнього про-
цесу головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторін-
ці у фейсбуці.  

Є чіткі правила, коли нехтування протиепідемічними захо-
дами можуть знову призвести до заборони відвідування шкіл. 
Перше пов’язане з коронавірусною хворобою: якщо на само-
ізоляції перебуватимуть більше половини учнів або персона-
лу, навчальний заклад може бути зачинено для відвідування. 
Друге стосується перевищення епідемічного порога у зв’язку із 
грипом та грипоподібними захворювання. 

У разі перевищення епідпорога в окремих регіонах через 
грип — 483 хворі на 100 тисяч населення — відвідування шкіл 
може бути обмежено. Нині показник захворюваності на ГРВІ 
становить 331,5 на 100 тисяч населення. Це на 31,45% менше 
від епідемічного порога, розрахованого для України. 

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:

ЦИФРА ДНЯ

879 млн грн
бюджетних коштів перерозподілив уряд 
для забезпечення видатків, пов’язаних 

з ліквідацією районів

«Українська мова — єдина 
державна, статус якої 

закріплено в Конституції.  
І порад Росії або  

будь-якої іншої країни 
щодо цього питання 

ми не потребуємо».

Уряд тримає питання 
тарифів під контролем

ВАРТО ЗНАТИ. Тепло і гаряча вода не здорожчають до кінця 
опалювального сезону, а за січень не буде штрафів чи пені  
за невчасну сплату
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЗЕРВ

Лісогосподарські підприємства 
приймають і переробляють на 
щепу використані новорічні 
ялинки, завдяки чому вдається 
заощаджувати газ і вугілля 
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив народним депутатам візію уряду щодо найактуальніших питань цього 
опалювального сезону

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 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
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 у 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   
2) доходи у грошовій та/або іншій майновій формі, що не є розподілом прибутку 

відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, отримані платником по-
датків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюю-
чою особою) від іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи, у тому числі при ліквідації (припиненні) такої іноземної юридичної 
особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартості гро-
шових коштів та/або майна, раніше внесеного таким платником податку (членами йо-
го сім’ї першого та другого ступенів споріднення) та облікованого в якості капіталу іно-
земної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи відпо-
відно до міжнародних стандартів фінансового обліку;

3) доходи у грошовій та/або іншій майновій формі, отримані при ліквідації (при-
пиненні) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної 
особи платником податків — акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засно-
вником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворен-
ня без статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:

а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного 
утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та за-
вершена не пізніше 31 грудня 2021 року.

У разі якщо рішення акціонерів або інших уповноважених осіб про ліквідацію (при-
пинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридич-
ної особи прийнято після 1 січня 2020 року, але не пізніше 31 грудня 2021 року, од-
нак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2021 ро-
ку у зв’язку з обмеженнями та/або вимогами, встановленими особистим законом іно-
земної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, чи 
у зв’язку з участю іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи в судовому спорі, умова щодо строків завершення процедури лікві-
дації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи вважається виконаною, якщо процедура ліквідації (припинення) за-
вершена протягом 365 послідовних календарних днів після дати завершення дії таких 
обмежень та/або завершення судового спору.

У разі якщо особистим законом іноземної юридичної особи або іноземного утво-
рення без статусу юридичної особи передбачено вимоги щодо мінімального періо-
ду володіння платником податків акціями (частками, паями) цієї іноземної юридичної 
особи та/або її дочірньої організації, та/або іноземного утворення без статусу юридич-
ної особи, при недотриманні яких у такого платника податків виникає обов’язок спла-
тити відповідну суму іноземного податку, і при цьому початок такого періоду припа-
дає на період до 1 січня 2021 року, а закінчення такого періоду припадає на дату після 
31 грудня 2021 року, умова щодо строків завершення процедури ліквідації (припинен-
ня) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної осо-
би є виконаною, якщо процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи 
або іноземного утворення без статусу юридичної особи завершена протягом 365 по-
слідовних календарних днів від дати завершення періоду мінімального володіння ак-
ціями (частками, паями);

б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою де-
кларацією складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподат-
кування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) 
іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а 
також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до 
фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансового облі-
ку, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв’язку з 
ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без 
статусу юридичної особи;

в) іноземну юридичну особу або іноземне утворення без статусу юридичної осо-
би було створено на підставі правочину або закону іноземної держави (території) не 
пізніше 23 травня 2020 року, або було зареєстровано не пізніше 23 травня 2020 року 
відповідно до законодавства іноземної держави (території) у випадку, якщо відповід-
но до законодавства такої іноземної держави (території), регуляторних вимог та/або 
документів, що регулюють діяльність (особистого закону) такої іноземної юридичної 
особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, така особа (утворення) 
підлягає реєстрації у відповідній державі (території);

4) доходи, передбачені у пункті 3 пункту 170.131 статті 170 цього Кодексу, отри-
мані кінцевим бенефіціарним власником (контролером) від номінального утримувача 
(номінального власника), у розумінні пункту 103.3 статті 103 цього Кодексу, у зв’язку 
з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення 
без статусу юридичної особи, за умови дотримання вимог підпунктів «а»-«в» пункту 
3 пункту 170.131 статті 170 цього Кодексу. При цьому платник податків додатково до 
відомостей та документів, передбачених у підпункті «б» пункту 3 пункту 170.131 стат-
ті 170 цього Кодексу, зобов’язаний надати документи, що підтверджують отримання 
таких доходів від номінального утримувача (номінального власника), у зв’язку з лікві-
дацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без ста-
тусу юридичної особи»;

абзаци третій — п’ятий пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» замінити 
п’ятьма абзацами такого змісту:

«змін до підпунктів 14.1.49, 14.1.162, 14.1.265 пункту 14.1 статті 14, підпункту 
17.1.16 пункту 17.1 статті 17, підпункту 39.4.7 пункту 39.4 статті 39, пунктів 44.6, 44.7 
статті 44, абзаців першого та другого пункту 53.1 статті 53, пунктів 58.1, 58.2 статті 58, 
підпункту 78.1.5 пункту 78.1 статті 78, пунктів 86.7, 86.8 статті 86, статей 102, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, підпунктів «в»-«ґ» 
пункту 137.5 статті 137, пунктів 140.1, 140.2 статті 140, пункту 277.1 статті 277, під-
пункту 1 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, що набирають чиннос-
ті з 1 січня 2021 року;

доповнення Податкового кодексу України статтею 392, що набирає чинності з 1 січ-
ня 2022 року;

доповнення Податкового кодексу України статтями 1121, 1251, що набирають чин-
ності з 1 січня 2021 року;

змін до підпунктів 14.1.563, 14.1.564, 14.1.107, 14.1.109, 14.1.114, 14.1.148, 14.1.190, 
14.1.212 пункту 14.1 статті 14, підпунктів 191.1.13, 191.1.16–191.1.18 пункту 191.1 стат-
ті 191, підпункту 80.2.5 пункту 80.2 статті 80, пункту 215.1, підпунктів 215.3.2, 215.3.21, 
215.3.3, 215.3.31 пункту 215.3 статті 215, пункту 221.2 статті 221, підпункту 222.1.2 
пункту 222.1 статті 222, статей 226 і 227, назви та пунктів 228.1-228.4, 228.7-228.9 
статті 228, пункту 17 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового ко-
дексу України, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;

змін до підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133, підпункту 134.1.7 пункту 134.1 
статті 134, підпункту «д» пункту 137.5, пункту 137.9 статті 137, підпункту 140.4.2 пунк-
ту 140.4 статті 140, пунктів 170.13 і 170.131 статті 170, пункту 297.6 статті 297, що на-
бирають чинності з 1 січня 2022 року».

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-
навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верхо-
вну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
17 грудня 2020 року 
№ 1117-IX

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 січня 2021 р. № 47 
Київ

Деякі питання надання у 2021 році субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я
Відповідно до частини восьмої статті 23, частини другої статті 97, частини шос-

тої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бю-

джету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у сис-
темі охорони здоров’я, що додаються.

2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мі-
ністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, пе-
рерозподіл видатків споживання у сумі 131384,7 тис. гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за програмами:
2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі 

охорони здоров’я» у сумі 28050,4 тис. гривень (у тому числі на оплату праці — 21813,8 
тис. гривень, на комунальні послуги та енергоносії — 367,6 тис. гривень);

2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у сумі 103334,3 
тис. гривень (у тому числі на оплату праці — 84700,3 тис. гривень);

2) збільшення обсягу видатків за програмою 2311500 «Субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у сис-
темі охорони здоров’я» у сумі 131384,7 тис. гривень.

3. Затвердити розподіл обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Суб-
венція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами згідно з 
додатком.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
у разі потреби вжити заходів до планування та здійснення з місцевих бюджетів по-

чинаючи з 1 січня 2021 р. оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не 
уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних га-
рантій з Національною службою здоров’я;

здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на цукровий діа-
бет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином між місцевими бюджетами адміні-
стративно-територіальних одиниць відповідної області;

здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих закладів 
охорони здоров’я, які зазначені в додатку 10 до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2015 рік» та додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» і станом на 1 січня 2021 р. перебувають у процесі передачі, між 
обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних 
одиниць області з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробіт-
ної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 26 січня 2021 р. № 47

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання у 2021 році субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих  

закладів та заходів у системі охорони здоров’я
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бю-

джету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у сис-
темі охорони здоров’я (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. Розпорядники та одержувачі суб-
венції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповід-
но до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на:
1) оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я, визначених під-

пунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України;
2) фінансове забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судово-психіа-

тричної експертизи;
3) оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;
4) оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допо-

моги, що визначені у затвердженому МОЗ переліку спеціальних закладів з надання 
психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру;

5) забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діа-
бет десмопресином у період з 1 січня 2021 р. по 30 червня 2021 р.;

6) оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського здоров’я (об-
ласних, м. Києва) заходів, спрямованих на дотримання здорового способу життя, та 
координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної системи збору, об-
робки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;

7) підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які зазначені в додатку 10 до За-
кону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та додатку 10 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» і станом на 1 січня 2021 р. пе-
ребувають у процесі передачі, з метою недопущення виникнення заборгованості з ви-
плати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї;

8) фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що зни-
жують увагу та швидкість реакції.

4. Відповідні місцеві ради у разі потреби додатково понад обсяги субвенції плану-

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 ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Громадянин України Гапоненко Григорій Анато-

лійович, 08.12.1994 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Волновась-
кий район, с. Андріївка, вул. Леніна, буд. 23а, кв.3, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, 
вам необхідно з’явитись 30.01.2021 року о 09 год. 
00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, до начальника 1 відділення під-
полковника юстиції Черечина А.В. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Морських де-
сантників, буд. 20, для допиту як підозрюваному, 
ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів при здійсненні спеціального до-
судового розслідування у кримінальному прова-
дженні №22020050000000216 за ч.2 ст.110, ч.2 
ст.260 та ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбут-
тя на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номера лотів: 1. GL22N019348; 2. GL23N019351
Короткий опис активів (майна)  
в лотах: 

1.Нежиле приміщення №30 заг.пл. 48,8 кв.м за адресою: м. Запоріжжя,
бул. Шевченка, буд. 51; 2. Земельна ділянка 0,1 га, для будівництва і об-
слуг.житл.будинку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Молодогвардійська,
39, біля буд. № 56

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

12.02.2021

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лотів https://www.fg.gov.ua/passport/49023

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваний Пивоваров Равшан Рахмонович, 

08.09.1989 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Космонавтів, буд. 4, кв. 10, на підставі ст.ст. 
133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися   
30 січня 2021 року в період часу з 09 год. 00 хв. 
до 15 год. 00 хв. до 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого слідчо-
го відділу  молодшого лейтенанта Бутенка Т.А. за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.  
А. Нільсена, буд. 33, для допиту як підозрюваному, 
ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів при здійсненні спеціального до-
судового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22020050000000205  від 01.12.2020 за 
ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки 
на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України.

«ТОВ «Проскурівські молочні продукти» повідомляє засновників Ахвледіані Мамука та Шере-
мета Людмилу Петрівну про те, що 05 березня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький,  
вул. Кам’янецька, буд. 257 відбудуться позачергові загальні збори учасників ТОВ «Проскурівські молочні 
продукти».

Порядок денний проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ПРОСКУРІВСЬКІ МОЛОЧНІ 
ПРОДУКТИ»:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів учасників ТОВ «Проскурівські молочні продукти»;
2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів ТОВ «Проскурівські молочні про-

дукти».
3. Розгляд заяви про звільнення директора ТОВ «Проскурівські молочні продукти» Грибовод І. А.;
4. Прийняття рішення про звільнення директора ТОВ «Проскурівські молочні продукти» Грибовод І. А.
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись 05 березня 2021 року з 09 год. 45 хв. до 10

год.00 хв. за місцем проведення зборів.

додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та додат-
ку 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» і станом на 1 
січня 2021 р. перебувають у процесі передачі);

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видат-
ків, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казна-

чейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відо-
браження у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) 
оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 
р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), 
Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвер-
дженого Мінфіном;

двічі на місяць перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в ор-
ганах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету, але не пізніше 10 та 25 
числа кожного місяця.

8. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа 
МОЗ звіт про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих бюджетів по-
над обсяг субвенції, в розрізі напрямів та закладів охорони здоров’я.

9. Казначейство подає щомісяця до 20 числа МОЗ та Мінфіну узагальнений звіт 
про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих бюджетів понад обся-
ги субвенції, в розрізі місцевих бюджетів, напрямів та закладів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання суб-
венції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 26 січня 2021 р. № 47
РОЗПОДІЛ  

обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 

у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами

тис. гривень

Назва місцевого  
бюджету адміністра-
тивно-територіальної 

одиниці

Усього, обсяг 
субвенції для 

місцевих  
бюджетів  

(загальний 
фонд)

З них видатки на
лікування хво-
рих на цукро-
вий діабет ін-
суліном та не-
цукровий діа-
бет десмопре-

сином  
(загальний 

фонд)

проведення 
судово-психі-

атричної  
експертизи  
(загальний 

фонд)

центри гро-
мадського 
здоров’я  
(обласні, 
м. Києва)  

(загальний 
фонд)

Обласний бюджет  
Вінницької області

122 681 33 274,1 1 136,5 4 186,7

Обласний бюджет  
Волинської області

81 016,7 21 346 758,5 2 794,2

Обласний бюджет  
Дніпропетровської  
області 

268 080,5 84 302,3 2 336 8 605,7

Обласний бюджет  
Донецької області

151 163,3 44 298,9 1 358,4 5 004,1

Обласний бюджет  
Житомирської області

97 953,3 28 054,7 888,5 3 273,1

Обласний бюджет  
Закарпатської області

97 551,9 25 016,4 922 3 396,6

Обласний бюджет  
Запорізької області

135 882,2 38 261,1 1 240,9 4 571,3

Обласний бюджет  
Івано-Франківської  
області

104 123,3 24 974,8 1 006,1 3 706,3

Обласний бюджет  
Київської області

145 988,2 42 949,5 1 309,8 4 825

Обласний бюджет 
Кіровоградської області

78 607,3 24 624,2 686,2 2 527,9

Обласний бюджет  
Луганської області

54 575,1 16 284,9 486,7 1 793

Обласний бюджет 
Львівської області

195 089 49 757,6 1 847,4 6 805,4

Обласний бюджет  
Миколаївської області

85 687 20 899,7 823,5 3 033,8

Обласний бюджет 
Одеської області

188 875,1 51 345,4 1 748,2 6 440,1

Обласний бюджет  
Полтавської області 

116 405,2 36 164,5 1 020 3 757,4

Обласний бюджет  
Рівненської оласті

90 554,3 23 852,1 847,9 3 123,5

Обласний бюджет  
Сумської області

83 847,4 22 046,1 785,6 2 894

Обласний бюджет  
Тернопільської області

80 604 20 512,5 763,8 2 813,9

Обласний бюджет  
Харківської області

210 839,7 57 039,9 1 955 7 202

Обласний бюджет  
Херсонської області

84 081,7 24 613,9 755,9 2 784,7

Обласний бюджет 
Хмельницької області

104 340,9 31 752,7 922,7 3 399,1

Обласний бюджет  
Черкаської області

103 584,5 34 615,8 876,7 3 229,6

Обласний бюджет  
Чернівецької області

76 123,5 23 961,5 663 2 442,6
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Національна академія наук України відповідно до Закону України «Про наукову і науко-

во-технічну діяльність», Статуту Національної академії наук України, Положення про відді-
лення НАН України повідомляє про проведення виборів академіків-секретарів Відділення 
математики НАН України та Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН Укра-
їни на строк, що залишився до чергових виборів Президії НАН України. 

Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить вченим радам 
наукових установ, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАН України, 
які належать до відповідного відділення. 

Кандидатом на посаду академіка-секретаря відділення НАН України може бути особа, 
яка: є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАН України.

Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду академіка-секретаря від-
ділення НАН України особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку;
за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — 

протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом 

року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду академіка-секретаря Відділення 

математики НАН України та Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН Укра-
їни подають такі документи:

подання про висунення у формі  рішення вченої ради  наукової установи НАН України, 
особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАН України з від-
повідним мотивуванням; письмову згоду на балотування; виборчу програму; анкету науко-
вого працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотографією; автобіографію; список 
наукових праць; довідку про відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного дер-
жавного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 
інформацію (у довільній формі) про подання електронної декларації кандидата на посаду 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік; письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидатові може бути відмовлено в реєстрації у разі: 
виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених вимог; неподання хоча б од-

ного з визначених документів; подання неправдивих відомостей; висунення не в установ-
леному порядку. 

Документи подаються особисто або надсилаються поштою протягом одного місяця з 
дня оприлюднення цього оголошення за адресою: Президія Національної академії наук 
України, вул. Володимирська, 54, Київ, 01601. У разі відправлення документів поштою да-
тою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, 
подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повер-
таються особам, які їх подали.

Прийом документів та реєстрацію висунутих кандидатів на посади академіків-секретарів 
Відділення математики НАН України та Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біоло-
гії НАН України здійснюють бюро відповідних відділень. Довідки за телефонами:

Відділення математики НАН України — 239 6540, 239 6558;
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України — 234 4799, 239 6539.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації кандидатів в народні депутати України в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» за рахунок 
коштів виборчих фондів кандидатів, під час проведення проміжних виборів в одномандатному 
виборчому окрузі № 50 (Донецька обл.), № 87 (Івано-Франківська обл.), які відбудуться 28 бе-
резня 2021 року

Теле- та радіоканали АТ «НСТУ» Розцінки за 1 секунду, грн з ПДВ
UɅ: ПЕРШИЙ

06:00 — 08:59 8,04
09:00 — 17:59 18,37
18:00 — 22:59 33,30
23:00 — 05:59 5,74

УКРАЇНСЬКЕ РАДІО
06:00 — 22:00 33,18
22:01 — 05:59 4,47
Регіональні телерадіоканали 
АТ «НСТУ» ТБ Радіо
«UɅ: КАРПАТИ», місто Івано-Франківськ 
та Івано-Франківська область 3,40 1,72

«UɅ: ДОНБАС», радіо «Голос 
Донбасу», радіо «Пульс», Донецька обл. 10,33 4,45

Відкриті спадкові справи після смерті:
14.09.2020 р.  

БУР’ЯНЕНКО СВІТЛАНИ ГРИГОРІВНИ, 21.05.1966 р.н.;
10.12.2020 р.  

ЛИСЕНКО МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА, 22.05.1950 р.н.;
01.08.2020 р.  

ТАРМОЛА РАЇСИ ПАВЛІВНИ, 13.10.1950 р.н.;
10.11.2020 р.  

РУДЕНКО ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 12.11.1968 р.н.;
06.09.2020 р.  

ЧЕПЕЛЕНКО РОЗИ ПАВЛІВНИ, 10.03.1937 р.н., 
викликаються спадкоємці. Приватний нотаріус Дніпров-
ського міського нотаріального округу Л.Г. Долгополова, 
вул. Калинова, буд. 12, кв. 3, м. Дніпро.

Щодо розшуку спадкоємців
06 травня 2019 року помер 

ВОРОНА ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
14 червня 1982 року народження, 

останнє місце реєстрації якого було: село Гри-
цини Лебединського району Сумської облас-
ті, вулиця Лебединська, будинок № 30, прошу 
спадкоємців померлого звернутись до нотарі-
альної контори, яка розташована за адресою: 
Сумська область, місто Лебедин, площа Со-
борна, 34, до приватного нотаріуса Лебедин-
ського районного нотаріального округу Сум-
ської області Жураховського Д.В.

Приватний нотаріус Славутицького міського нотарі-
ального округу Київської області Хусалімова Леся Ва-
силівна (07101, Київська область, місто Славутич, Тбі-
ліський квартал, будинок 1, квартира 31, тел. (04579) 
2-49-79) повідомляє про відкриття спадщини на май-
но після померлого 30.12.2020 року 

ГЛУШАКОВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 
15.05.1962 року народження.

Спадкоємці померлого викликаються до приватно-
го нотаріуса для з’ясування повного кола спадкоємців.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає заяву про самовідвід судді у кримінально-
му провадженні № 227/1069/15-к (1-кп/227/15/2020) за об-
винуваченням Шевкопляса Владислава Ігоревича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 
КК України.

Обвинувачений Шевкопляс Владислав Ігоревич, 07 травня 
1992 року народження, останнє місце реєстрації якого: м. Авді-
ївка Донецької області, вул. Менделеєва, буд. 4, кв. 33, остання 
відома адреса місця проживання: м. Авдіївка Донецької облас-
ті, вул. Гагаріна, буд. 15, кв. 50, викликається на 08 год. 30 хв. 
04 лютого 2021 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 2, для участі у розгляді заяви про самовідвід судді.

Головуючий суддя: Мацишин Л.С.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Белоусова Едуарда Феліксовича, 
27.07.1958 р.н. (який зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Блюхера, буд. 21, кв. 
65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна), об-
винуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, призначене 05 
лютого 2021 року о 10 год. 00 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати документ, що посвідчує особу. 

Судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13. 

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя П.Л. Коляденко

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Сумулі-
ді Миколу Георгійовича для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42017010000000193 віднос-
но Сумуліді Миколи Георгійовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 08.02.2021 року о 16 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Жмудь В.О.

Святошинський районний суд міста 
Києва викликає як обвинуваченого Фе-
доркіна Сергія Івановича для розгля-
ду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судово-
го провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000196 відносно Федор-
кіна Сергія Івановича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 
08.02.2021 о 15 год. 30 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Антонєн-
кова Олександра Сергійовича для розгля-
ду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судово-
го провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000012 відносно Антонєн-
кова Олександра Сергійовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 
08.02.2021 о 12 год. 30 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Я.Коласа, 
27-А, каб.710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає як обвинувачено-
го МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІ-
ЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040), у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.3 ст.110 КК України 
(в редакції Закону від 05.04.2001, чинний 
01.09.2001 р.) та ч. 2 ст. 260 КК України  
та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 08 лютого 2021 року 
о 15 год. 00 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А .

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя  Л.Г. Косик 

Святошинський районний суд міста  
Києва викликає як обвинуваченого Ва-
сильєва Олександра Модестовича (к/п  
№ 42016010000000247), обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, для розгляду кримінально-
го провадження та повідомляє, що судовий 
розгляд по суті стосовно Васильєва О.М. від-
будеться 08.02.2021 о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 
27-А, каб.710. 

Васильєв О.М. повідомляється, що ухва-
лою суду від 05.11.2019 прийнято рішення 
про здійснення стосовно нього спеціального 
судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста  
Києва викликає як обвинуваченого АН-
ТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича (к/п 
№ 42016020420000095), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 08 лютого 2021 року о 
14 год. 30 хв.в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а. 

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Л.Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Півня Артема 
Миколайовича (к/п № 42016200350000049), 
обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, для розгляду кримінального прова-
дження та повідомляє, що судовий розгляд 
по суті відбудеться: стосовно Півня A.M. — 
08.02.2021р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Півень A.M. повідомляється про те, що 
ухвалою суду від 10.04.2019 р. прийнято рі-
шення про здійснення стосовно нього спеці-
ального судового провадження. Разом з тим 
повідомити про проведення судових дебатів 
в даному судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає як обвинуваченого  
КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА (к/п  
№ 42015020420000194), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 08 лютого 2021 ро-
ку о 12 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 
27-а, каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Л.Г. Косик 

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає як обвинувачено-
го Няньчура Сергія Миколайовича (к/п  
№ 4201710000000061), обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, для розгляду кримі-
нального провадження та повідомляє, що 
судовий розгляд по суті відбудеться сто-
совно Няньчура С.М. 08.02.2021 р. о 10 
год. 15 хв. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Няньчур С.М. повідомляється, що ухва-
лою суду від 23.01.2019 р. прийнято рі-
шення про здійснення стосовно нього 
спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Новик В.П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Козуб Кирило Вікторович, 16.10.95 р.н., місце проживання: Донецька обл.,  
м. Єнакієве, вул. Брайляна, б. 28, кв. 4, згідно зі ст. 133, 135, 297-5 КПКУ Вам необхідно з’явитись 
01.02.2021 о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого 
Сахненка С.М., тел. (0432)599249, для участі у процесуальних діях: повідом. про завершення до-
суд. розслідування, надання доступу до матеріалів розслідування, вручення копії обв. акта, реє-
стру матеріалів розслідування у к/п № 22020020000000033 за ч. 1 ст. 258-3 ККУ.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Колмикова Світлана Вікторівна, 19.01.62р.н., місце проживання: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Куйбишева, 21, кв. 4, згідно зі ст. 133,135,297-5 КПКУ Вам необхідно з’явитись 
30.01.21 о 9 год. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Сах-
ненка В.М., тел 0432599328, для участі у процесуальних діях: повідом. про завершення досуд. 
розслідування, надання доступу до матеріалів розслідування, вручення копії обв. акта, реєстру 
матеріалів розслідування у КП №22021020000000007 за ч.1 ст.258-3,ч.2 ст.332-1,ч.4 ст.358 ККУ.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про 

втрату бланка суворої звітності по-

ліса ОСЦПВ в кількості 1(одна) шт.: 

АР 0875136. 

Втрачений бланк вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

АРТЕФАКТ. Археологи 
знайшли 6000-річну маску 
інопланетянина. Її назвали 
знахідкою 2020 року, яка вражає

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

УБолгарії археологи під 
час розкопок на місці ста-

родавнього городища вия-
вили доісторичну маску, яка 
поєднує риси людини і тва-
рини. Вона дивовижно схо-
жа на образ інопланетянина, 
який створила наукова фан-
тастика.

Як повідомляє видання 
Archaeology in Bulgaria, доіс-
торичну глиняну маску, яка 
зображає обличчя якоїсь мі-
фічної істоти без рота, дату-
ють V тисячоліттям до нашої 
ери. Її знайшла археологічна 
група під керівництвом про-
фесора Василя Ніколова в 
доісторичному поселенні Со-
ляна Яма неподалік городи-
ща Провадії у північно-схід-
ній частині Болгарії.

Місцеві ЗМІ, що розповіли 
про це відкриття, одностайно 
порівняли артефакт з інопла-
нетянином у космічному ска-
фандрі. І справді, візуально 
ця химерна доісторична мас-
ка нагадує прибульця з кос-
мосу  науково-фантастично-
го фільму.

Городище Провадія, яке, 
вважають існувало у V ти-
сячолітті до нашої ери, відо-
ме як найдавніше місто в Єв-
ропі. На думку науковців, ар-
тефакт належить до періоду 
пізнього енеоліту, або мідно-

кам’яної доби. Тобто маску 
прибульця створили близько 
4000 року до н.е. Фахівці вже 
назвали її однією зі знахідок, 
які найбільше вражають, зро-
блених під час недавніх роз-
копок в поселенні Соляна 
Яма. Проте навряд чи до цієї 
маски було б прикуто стільки 
уваги, якби не її вигляд, що 
інтригує.

Артефакт має майже пра-
вильну трикутну форму. Йо-
го лицьовий бік рельєфно ви-
ступає вперед, а тильний ні-
би втиснутий усередину й до-
сить грубо оброблений. Оби-
два кути верхньої частини ці-
єї доісторичної маски мають 
короткі виступи. На думку 

археологів, 
це можуть 
бути стилізо-
вані вуха.

У вухах було 
виявлено неве-
ликі отвори. Мож-
ливо, в них проси-
ляли нитку для но-
сіння маски на облич-
чі. Є припущення, що 
це була не маска для об-
личчя, а фігурка або аму-
лет, який носили на грудях і 
який був пов’язаний з куль-
том Сонця. Археологи зазна-
чають, що риси обличчя, зо-
бражені на артефакті, було 
чітко вирізано, а деякі ділян-
ки відполіровано.

«Маска має 
брови, стилізо-

ваний ніс і очі 
еліптичної форми, 

— пишуть дослід-
ники. — Артефакт, 

мабуть, був символом 
статусу. Його носили на 

грудях люди, гідні високо-
го звання».
Стародавній майстер зро-

бив акцент на очах, надавши 
їм незвичайної форми і ве-
ликого розміру. А вертикаль-
ні відполіровані смуги під ни-
ми, на думку археологів, го-
ворять набагато більше, ніж 
рот, якого немає.

«Дивлячись в очі доісто-
ричної маски, відчуваєш си-
лу, впевненість, мудрість, — 
кажуть науковці. — Цікаво, 
що якщо подивитися на це 
зображення під іншим кутом, 
стають видимими сліди різ-
них емоцій. Можливо, це був 
не бажаний ефект, а сприй-
няття крізь призму сучасного 
погляду. Однак ця маска епо-
хи пізнього енеоліту — ще 
одна перлина в короні зна-
хідок у найстарішому місті й 
солеварному центрі на євро-
пейському континенті».

Стародавня Провадія про-
цвітала. Тамтешні жите-
лі розбагатіли, добуваючи 
кам’яну сіль і торгуючи нею 
навіть з найвіддаленішими 
регіонами протягом приблиз-
но чотирьох тисячоліть.

Температура людського тіла нижчає — 
уже не 36,6

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

МЕДИЦИНА. Несподіваний 
феномен виявила група аме-
риканських науковців на чолі 
із професором Джулією Пар-
соннет. Нормальна темпера-
тура тіла сучасної людини по-
рівняно з температурою лю-
дей, що жили в XIX столітті, 
знизилася майже на 0,4 гра-
дуса. Такий висновок зробле-
но на підставі даних понад 
677 мільйонів вимірювань з 
1860 року.

Першим нормальну темпе-
ратуру людського тіла вста-
новив 1851-го німецький лікар 
Карл Вундерліх, провівши ви-
мірювання приблизно у 25 ти-
сяч людей. За його даними, 
норма — це 36,6 градуса під 
час вимірювання під пахвою і 
37 — в роті. 

Але останнім часом науков-
ці з різних країн звернули ува-
гу, що нормальна температу-
ра поповзла вниз. У британців 

під час вимірювання в роті — 
це вже не 37 градусів, а 36,6. 
Жителі США за останні півто-
раста років охололи до 36,3 
градуса.

Чому людське тіло холоне? 
На перший погляд, відповідь 
очевидна: успіхи медицини. 
Адже наші предки стражда-
ли від багатьох хвороб, з яки-

ми тоді не могли боротися. У 
разі таких недуг середня тем-
пература тіла, як правило, ви-
ща. Але за останні 100 років 
санітарні умови стали кращи-
ми, і тому люди рідше стика-
ються з інфекціями, а якщо і 
хворіють, то швидко вилікову-
ються. Простіше кажучи, лю-
ди злегка охолонули, тому що 

стали більш здоровими. Крім 
того, організму не потрібно 
напружуватися, щоб регулю-
вати температуру тіла: влітку 
використовуємо кондиціоне-
ри, а взимку — системи опа-
лення.

Але для науки немає нічого 
очевидного, а тому цю гіпоте-
зу вирішили перевірити на бо-
лівійських індіанцях чімане, до 
яких не добралася не те що 
сучасна медицина, а й сучас-
на цивілізація. Вони ведуть на-
туральний спосіб життя, добу-
ваючи їжу полюванням і рибо-
ловлею, вирощуючи рис та ба-
нани. Вивчаючи їх з 2002 ро-
ку, науковці помітили, що за 
18 років температура тіла інді-
анців знизилася на 0,5 граду-
са. Але ж вони не стали мен-
ше хворіти, не вживають ліків. 
Кондиціонерів і опалювальних 
систем у них теж немає. Одне 
слово, вищезгадана гіпотеза 
не може пояснити цього фено-
мена. Науці доведеться шука-
ти нові версії.

Золоті арабські монети 
віком 1000 років 
здивували вчених

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

СКАРБ НАД СКАРБАМИ. Члени дайвінг-клубу виявили на дні 
Середземного моря поблизу давнього портового міста Кесарія в Із-
раїлі багато цінних скарбів. Знахідка вразила і дайверів, і археологів.

За інформацією «Урядового кур’єра», що посилається на ізраїль-
ські ЗМІ, всього було знайдено понад 2000 різних предметів, вік яких 
— понад 1000 років. Один з дайверів розповів, що пірнав з аквалан-
гом на пляжі й під час занурення побачив на дні моря щось блиску-
че. Спершу думав, що це просто відблиски, але коли підплив ближ-
че, зрозумів, що знайшов золоті монети. Дайвери вирішили витягти 
знахідку з моря. Це не сподобалося фахівцям з Ізраїльського управ-
ління старожитностями (IAA), але дайвери пояснили, що на морі міг 
початися шторм і скарби загубилися б. Пізніше, працюючи з IAA, 
дайвери повернулися під воду й допомогли знайти більше монет. 
Вони були з 24-каратного золота, а чистота металу становила 95%. 
На обох боках монет є написи арабською мовою.

Фахівці припускають, що монети опинилися на морському дні піс-
ля корабельної аварії. Імовірно, на дно пішло судно, яке прямувало 
до Єгипту. Можливо, що монети було призначено для виплат вій-
ськовому гарнізону, який захищав Кесарію від ворогів. Є й інша тео-
рія, згідно з якою скарб був на великому торговому кораблі, який вів 
справи з прибережними містами і портом у Середземному морі. «До 
того, як знайти монети, ми й гадки не мали, що громада в Кесарії в 
той час була такою великою і багатою. Тож це змінило наші уявлен-
ня про той час»,  — кажуть науковці.

Науковці не можуть пояснити феномена зниження 
температури людського тіла

Cкарб — понад 
2000 предметів, 
серед яких золоті 
арабські монети

Місто  
торгівців сіллю

Експерт доісторичної археології професор Василь Ніколов 
демонструє глиняну маску V тисячоліття до н.е.
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