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Хто блокує 
децентралізацію?

САМОВРЯДУВАННЯ. За словами голів сільрад, цей процес 
саботують чиновники обласної столичної влади

Президент про спільну з міжнародними партнерами 
протидію гібридним викликам, що виходять  
з північно-східного напрямку 

Аграрії мають  
гарячу пору

ЖНИВА-2018. Станом на початок поточного тижня намоло-
чено 28,6 мільйона тонн зерна нового врожаю. Збирання ран-
ніх зернових і зернобобових культур проведено на площі 8,5 
млн га (86% до прогнозу) за врожайності 33,8 ц/га, повідомляє 
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. 

Зокрема зібрано: озимої пшениці 21,5 млн тонн з 5,8 млн га 
(91%) за врожайності 36,8 ц/га; ярої пшениці — 184,9 тисячі 
тонн з 59,4 тисячі га (30%) за врожайності 31,1 ц/га; озимого 
ячменю — 3 млн тонн з 857 тисяч га (98%) за врожайності 35,0 
ц/га; ярого ячменю — 2,9 млн тонн з 1,2 млн га (73%) за вро-
жайності 24,3 ц/га; гороху — 705 тисяч тонн з 92 тисяч га (90%) 
за врожайності 18,0 ц/га; жита — 218 тисяч тонн з 82 тисяч га 
(55%) за врожайності 26,7 ц/га; вівса — 93 тисячі тонн з 44 ти-
сяч га (22%) за врожайності 21,2 ц/га.

Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 959,6 
тис. га (99%) за врожайності 26,1 ц/га та 41 тисячу тонн ярого 
ріпаку з 20 тисяч га (30%) за врожайності 20,9 ц/га. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

3,4 млн тонн
зернових культур експортовано  

від початку нового маркетингового року 
(з 1 липня)

«Доручаю Раді 
національної безпеки 

і оборони України 
передбачити окреме 

засідання щодо протидії 
втручання у вибори».

На репетиції лунає «Слава Україні!» 
ВІЙСЬКО. 15 іноземних парт-

нерів України вже підтвердили 
участь у військовому параді та 
урочистостях з нагоди Дня Не-
залежності в Києві 24 серпня. 
Більшість із них — партнери з 
країн НАТО. Про це заявив мі-
ністр оборони Степан Полто-
рак на брифінгу під час репети-
ції урочистого параду. Він осо-
бисто перевірив готовність під-
розділів до цієї знаменної події. 
Крім того, на урочистому пара-
ді на честь Дня Незалежності в 
Києві 24 серпня військовослуж-
бовці використовуватимуть вій-
ськове вітання «Слава Україні!» 
— «Героям слава!» замість ві-
тань радянського зразка. Лу-
натиме на Хрещатику й марш 
українських націоналістів «Зро-
дились ми великої години».

Участь у репетиції військового 
параду, що відбулася на злітній 
смузі авіазаводу ДП «Антонов», 
взяли близько 3,5 тисячі військо-

вослужбовців у складі пішої ко-
лони зведених парадних роз-
рахунків від силових відомств, 
близько 20 військових орке-
стрів. Уперше цього року на па-
раді крокуватиме парадний роз-
рахунок жінок-військовослуж-
бовців. Це було вже третє трену-
вання військових у господарстві 
«антоновців». Очікується ще од-
не тренування на території авіа-
заводу, після чого подію буде 
перенесено на головну вулицю 

столиці. Ці репетиції будуть ніч-
ними, повідомляє Укрінформ. У 
День Незалежності Хрещати-
ком крокуватиме на тисячу ар-
мійців більше, ніж на репетиції, 
— загалом понад 20 парадних 
розрахунків. Відкриватимуть па-
рад ветерани й учасники АТО, 
участь візьмуть і військовослуж-
бовці країн-партнерів. Загалом 
у параді братимуть участь 4500 
військовослужбовців і 250 оди-
ниць техніки.

Зло має бути покарано 
СУМНА ДАТА. 8 серп-

ня 2018 року виповнюєть-
ся 10 років від початку пря-
мої збройної агресії Російської 
Федерації проти Грузії. Нехту-
ючи загальновизнаними нор-
мами і принципами міжнарод-
ного права, збройні сили РФ 
грубо порушили міжнародно 
визнані кордони й вторглися 
на суверенну територію Грузії.

У відповідній заяві вітчизня-
ного зовнішньополітичного ві-
домства Україна вкотре під-
тверджує свою послідовну й 
рішучу підтримку незалежнос-
ті, суверенітету та територі-
альної цілісності Грузії в її між-
народно визнаних кордонах, а 
також відданість стратегічно-
му партнерству між нашими 
державами.

Зокрема, Україна підтримує 
останню мирну ініціативу гру-
зинського уряду «Крок до кра-
щого майбутнього», спрямо-

вану на врегулю-
вання конфлікту 
та примирення.

«Закликаємо 
Російську Феде-
рацію виконати 
свої зобов’язання 
за Угодою про 
припинення вог-
ню від 12 серп-
ня 2008 року, ви-
вести військові 
підрозділи з оку-
пованих терито-
рій Грузії (Абхазія 
та Цхінвальський 
регіон) та здійснити інші заходи 
з демілітаризації та деокупації 
цих територій, — йдеться в до-
кументі. — Російська Феде-
рація несе повну відповідаль-
ність за складну гуманітарну 
ситуацію на окупованих тери-
торіях і має негайно забезпе-
чити безперешкодний доступ 
до них міжнародних гумані-

тарних і правозахисних орга-
нізацій». 

Тому Україна звертається 
до посередників Женевських 
міжнародних дискусій — ЄС,  
ОБСЄ, ООН і США та всієї між-
народної спільноти продовжи-
ти докладати зусилля, спря-
мовані на врегулювання росій-
сько-грузинського конфлікту.
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-

ної діяльності 2018515783 )
 про проведення повторних громадських слухань

 щодо звіту з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про проведення повторних громадських слухань 
щодо звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,  
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,  

збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості  
до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти - корисні копалини загальнодержавного значення) Оливинівської ді-
лянки Коробочкинсько-Максальської зони.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родо-
вища – дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція 
– підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. Ро-
боти на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Оливинівська ділянка Коробочкинсько-Максальської зони розта-
шована в межах Чугуївського, Шевченківського, Куп’янського районів 
Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 481 км2; ділянка знаходиться в геологічному вивчен-
ні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси нафти по Оливинівському родовищу та 
ресурси корисних копалин по Сазонівській структурі обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України, наявні документи до-
звільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua;  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкіл-
ля.

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 
дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в то-
му числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим ви-
добуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Оливинів-
ської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видає Держгео-
надра України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (повторні) відбудуться 15 серпня 2018 року о 
17:00 годині у приміщенні готелю Reikartz Харків, Харківська область, 
м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 188 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 13 липня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа: Сердюченко Олексій Володимирович, тел. 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних газів 
(УкрНДІгаз), м.Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна особа: 
Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті 
повідомляє, що розгляд апеляційної скарги проку-
рора Хихлі О.П. на ухвалу Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області від 26 березня 2018 ро-
ку в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 
№ 42016221320000101 за ознаками злочину перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України за обвинувачен-
ням Капусти Артема Сергійовича, 9 липня 1987 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Слов’янськ, пров. Червоного Козацтва, 7, призна-
чений на 16 серпня 2018 року о 10.00 годині.

Обвинуваченого Капусту Артема Сергійовича про-
симо з’явитися в судове засідання на зазначену дату 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сво-
боди, 10.

Суддя Д.О. Круподеря

Втрачені документи на квартиру за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Мішина, буд. 37а, кв. 14, 
а саме: Свідоцтво про право власності на жит-
ло, технічний паспорт на квартиру, зареєстро-
вані на Длужицьку Зінаїду Василівну, 

вважати недійсними.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської об-
ласті викликає Савченка Олександра Миколайовича, 
який зареєстрований за адресою: 63721, Харківська 
область, Куп’янський район, с. Московка, вул. Білго-
родська, буд. 20, як відповідача по цивільній справі 
за позовом Крикун Людмили Олексіївни про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 13.09.2018 р. о 
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Харківська 
область, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27а, каб. 18.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа бу-
де розглянута за відсутності відповідача за наявними 
в матеріалах справи документами.

Про причини неявки відповідач зобов’язаний по-
відомити суд.

Суддя С.В. Клімова

Уманський міськрайонний суд Черкась-
кої області викликає як відповідача Мельника 
Андрія Володимировича, останнє відоме міс-
це проживання: Черкаська область, м. Умань, 
вул. Тищика, 15, кв. 19, у судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Барило 
Ольги Яківни до Мельника Андрія Володими-
ровича про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщен-
ням. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Уманського міськрайонного суду Чер-
каської області 15.08.2018 року о 08.45 годи-
ні за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5. У разі 
неявки в судове засідання відповідача, справа 
буде розглянута в його відсутність за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя К.Г. Ребрина

Адміністративною колегією Одеського обласно-

го територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 03.07.2018 прийняте рішення по 

справі №129-02/2015 відносно ТОВ «ФРІ КО НЕТ» 

(код ЄДРПОУ – 34584611) та ДП «НВП «Укрприбор-

сервіс» (код ЄДРПОУ – 25386443). Докладна інфор-

мація про прийняті рішення розміщена на офіційно-

му веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.
Адміністративною колегією Одеського обласно-

го територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 03.07.2018 прийняте рішення по 

справі №128-02/2015 відносно ТОВ «Ареал М» (код 

ЄДРПОУ – 36620148) та ДП «НВП «Укрприборсер-

віс» (код ЄДРПОУ – 25386443). Докладна інформа-

ція про прийняті рішення розміщена на офіційному 

веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.

Втрачене посвідчення водія маломірного 

судна, видане на ім’я Біленка Віталія Андрі-

йовича, 

вважати недійсним.

Втрачений Судновий білет на судно 

«HonWave Т38-ІЕ2» SSLHV445B111, реєстра-

ційний номер «ОДУ-0083-К», що належить 

Дунаєву Андрію Володимировичу, 

вважати недійсним.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федо-
ровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. — 16 серпня 2018 р., 17 серпня 2018 р. у кримінально-
му провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-

ставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-

дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-

гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-

відача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповно-
важеного органу з питань пробації і експерта — статтею 327  КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь 
в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Головуючий суддя В.В. Дев’ятко

Державний заклад «Луганський державний медичний 
університет»

оголошує конкурс на заміщення посади
- професора, доцента, асистента кафедри біології  Державного закладу «Луганський 

державний медичний   університет»
- професора, доцента, асистента  кафедри гістології  Державного закладу «Луганський   

державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента  кафедри фізіології  Державного закладу «Луган-

ський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри патологічної фізіології Державного закладу 

«Луганський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри патологічної анатомії Державного закладу 

«Луганський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри анатомії Державного закладу «Луганський 

державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я 

Державного закладу «Луганський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри внутрішньої медицини Державного закладу 

«Луганський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри педіатрії Державного закладу «Луганський 

державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри стоматології  Державного закладу «Луган-

ський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри очних хвороб Державного закладу «Луган-

ський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри оториноларингології Державного закладу 

«Луганський державний медичний університет»
- професора, доцента, асистента кафедри гінекології Державного закладу «Луган-

ський державний медичний університет»
-професора, доцента, асистента кафедри фармакології Державного закладу «Луган-

ський державний медичний університет»

Вимоги до претендентів на посаду:
- громадянство України;
- науковий ступінь доктора/ кандидата медичних та біологічних наук, вчене звання;
- стаж науково-педагогічної діяльності від 5 років;
- вільне володіння державною мовою.

Подання документів у строк – протягом місяця  з дня оголошення.
За довідками звертатись: м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 32, відділ  кадрів, 

тел.066-144-48-83

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу активів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL31541
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Основні засоби у кількості 46 порядкових номерів  
Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 27.08.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.  

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та за-
вершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) : 
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год. до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв.) 
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація по лота 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду:http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/53-mercury/38959-asset-sell-id-176955

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 296/8465/16-к) за обвинуваченням Дацка Олександра Оле-
говича, 31.01.1962 року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31.01.1962 року народження, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Назарен-
ка, 36/7, викликається на 13 вересня 2018 року о 13.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 3, для участі в підго-
товчому судовому засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Кошля А.О.

Шановні абоненти!

З 15.08.2018 року ПрАТ «ДАТАГРУП» впроваджує нові тарифи 

(тарифні плани) на партнерську послугу «Хмарні ліцензії Microsoft» 

для абонентів. Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті: www.datagroup.ua. Отримати до-

даткову інформацію можна також за номером телефону Контакт-

центру – 0 800 211 000.
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Події в Україні очима 
американського 
фотохудожника

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ. У Сумській муніципальній га-
лереї відкрилася виставка світлин американського фотохудожни-
ка Брендана Гоффмана «Бразерленд: війна в Україні». У двох за-
лах розміщені майже 30 робіт, виконаних із 2013 року до сього-
дення. В об’єктиві буремні події на столичному Майдані, бойові дії 
на сході України. Документальний фотограф Брендан Гоффман 
мешкає в Києві, спеціалізується на темах націоналізму, ідентич-
ності, історії, політики та довкілля. За його словами, не завжди 
подобалося бувати там, звідки світлини. Але це необхідно для іс-
торії України, світу, тож для нього то була найулюбленіша робота. 

У Слов’янську 
створюють мурал, 
присвячений солі

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МІСЬКИЙ СТІНОПИС. У Слов’янську на Донеччині місцевий 
художник Ілля Кудіненко вже кілька днів працює над муралом, що 
може стати ще однією принадою міста. Яскраве кольорове зо-
браження розміром 80 квадратних метрів на донедавна сірій сті-
ні підстанції на вулиці Сільзаводській присвячене солі — мінера-
лу, який посідає особливе місце в історії Слов’янська. За слова-
ми майстра, чиї більш як півсотні робіт вже прописалися у добро-
му десятку міст України, він прагне створити своєрідний оберіг. 

«Сіль має цілющі властивості, а тому цей стінопис, зробле-
ний на піку позитиву, має дарувати слов’янцям тільки позитив-
ні враження», — каже він. 

Оцінити вже повністю завершений розпис жителі Слов’янська 
зможуть через тиждень. Для створення муралу художникові 
знадобиться понад 40 кілограмів фарби й інші матеріали. Усі 
витрати взяло на себе Агентство США з міжнародного розви-
тку в Україні (USAID), а місцеві комунальники позичили для ро-
боти автомобільну телескопічну вишку. Та й добровільних по-
мічників серед жителів міста, особливо молодих, не бракує. 

На Херсонщині змагалися смугасті
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У місті Гол а 
Пристань Херсонської області 
відбувся 15-й Всеукраїнський 
фестиваль «Український ка-
вун — солодке диво». Цьо-
го року участь у заході взяли 
понад 30 фермерських госпо-
дарств. Усі вони представи-
ли кавуни, гарбузи, дині, вино-
град та іншу власну продукцію. 
У межах фестивалю проведе-
но виставки-продажі сільсько-

господарської 
продукції та 
продукції пе-

реробної 

п ромисловості, народні май-
стри розгорнули виставку де-
коративно-ужиткового мисте-
цтва. Гостям фестивалю орга-
нізатори запропонували кон-
цертну програму творчих ко-
лективів міста, ігри, конкурси, 
розваги. 

Традиційно на кавуново-
му святі журі щороку визна-
чає найбільші за вагою гар-
буз, кавун та диню. І якщо то-
рік найбільший кавун важив 

лише 17 кілограмів, то цього-
річний красень-переможець 
потягнув на 25 і побив рекорд 
за останні чотири роки. Ви-
ростив цю солодку ягоду під-
приємець Володимир Фіночко 
з Нової Збур’ївки. Він каже, 
що особливого секрету виро-
щення гігантів не має, просто 
впливають щедре таврійське 
сонце і важка людська праця. 
Найбільша ж диня вагою 8,9 
кілограма виросла цього року 
на полі фермерського госпо-
дарства «Фаворит». З вагою 
35 кілограмів отримав пере-
могу гарбуз із господарства 
фермера Олексія Косенка з 
Кардашинки. 

У Львові смакували грушами з Франкового саду

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСКУРСІЯ-ГОСТИНА. Ці-
кавий і незвичний захід ор-
ганізували працівники Львів-
ського національного літера-
турно-меморіального музею 
Івана Франка. Вони запроси-
ли відвідувачів на тематич-
ну прогулянку садом велико-
го письменника та смачну ме-
дову гостину. Свято назвали 
«Груші Франкового саду».

Улюбленим фруктом 
Івана Яковича була са-
ме груша. 116 ро-
ків тому він по-
садив на сво-
єму львівсько-
му обійсті це де-
рево. Його плода-
ми родина велико-
го українця охоче ла-
сувала, а з медових 
груш дружина Ольга 
варила конфітюр, неві-
стка пекла штрудель.

Нинішнього року груша 
славетного письменника ще-
дро вродила, тож працівни-
ки Дому Франка вирішили за-
просити всіх охочих поласува-
ти її плодами. Зізнаються, що 
було завжди прикро, коли ці 
груші опадали й марнували-
ся. На акцію відгукнулося чи-
мало львів’ян і гостей міста 
Лева. «Людей було так бага-
то, що яблуку — пак грушці! 
— ніде було впасти», — зау-
важили самі музейники. Так 
Іван Франко об’єднав не ли-
ше своєю постаттю, але й 
тим, що посадив. 

Старший науковий спів-
робітник, завідувач експо-
зи ційного відділу Віола 

Чернієнко провела тема-
тичну екскурсію Франко-

вим садом. Відвідува-
чів незвичного за-

ходу пригощал и 
штруделем з 
грушево-яблуч-
ною начинкою та 
грушевим кон-
фітюром. Зна-
йшлося й почес-
не місце музиці, 
співам, що до-
давало заходу 

родинної атмос-
фери. Відомо, що 

Іван Якович дуже лю-
бив українські мелодії, 
а саме автентичні укра-
їнські пісні й виконували 
під час свята етногурти 
«ЯгОди» та «Жива». 

І наче сам господар Іван Франко пригощав гостей духмяними грушами 
із власного саду, штруделем і різними смаколиками

Традиційне свято кавуна у Голій Пристані 
з розвагами на будь-який смак вдалося!
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