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МІЖНАРОДНА ТРИБУНА ЛЮДИ І ЧАС

2Київ хоче змусити Москву 
звільнити всіх українських 
політв’язнів через позов 
до Європейського суду 
з прав людини

У найважчі часи співак 
Вадим Мулерман не відцурався 
ні рідного Харкова, ні свого 
народу, ні дорогої його серцю 
української землі

Президент про підтримку нового закону 
про національну безпеку партнерами України 
з Північноатлантичного альянсу

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

15 121 463
громадяни України уклали  декларації 

з лікарями первинної ланки в межах 
медичної реформи 

«Закон 
«Про національну 
безпеку України» 

закладає стратегію 
реформування 

оборонного сектору 
нашої держави».
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Фахові ТОПи і аутсайдери 
вступної кампанії

ОСВІТА ВИЩА. Як і завжди, дуже високий попит 
серед вступників мають спеціальності та спеціалізації 
міжнародного спрямування. Проте інженерні цікавлять 
в останню чергу

Небезпечна спека
ПИЛЬНІСТЬ. У більшості областей України найближчими 

днями переважатиме п’ятий надзвичайний рівень пожежної 
небезпеки. Про це застерігає прес-центр Державної служби з 
надзвичайних ситуацій. У зв’язку з цим рятувальники заклика-
ють громадян не бути легковажними і дотримуватися правил 
пожежної безпеки, перебуваючи в лісах, парках, на відкритих 
територіях, і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. 

Надзвичайна пожежна небезпека в Україні склалася через 
спекотну та суху погоду, яка очікується цього тижня. За про-
гнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні та в середу в біль-
шості регіонів переважатиме спека. Це особливо стосується 
південних та східних областей, де найближчими днями стовп-
чик термометра сягне 30—35 градусів. Температура повітря в 
Україні коливатиметься в межах 28—33 градусів. Опадів не бу-
де через високий атмосферний тиск. У четвер спека трохи по-
слабне у західних областях, там пройдуть дощі. У Києві сьогод-
ні й завтра повітря прогріється до 29—32 градусів. 
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SOS українських мисливців 
Б’ЄМО НА СПОЛОХ. Учасники другого всеукраїнського форуму вважають, що галузі потрібна 
державна концепція розвитку 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

На Рівненщині вдруге зібра-
лися ті, кому не байдужа до-

ля мисливської галузі. Адже по 
ній нині з о дного боку прицільно 

стріляють браконьєри, з іншого 
— псевдоекологи і, хоч як дивно, 
державні інституції. Чи ж почу-
ють вони SOS українських мис-
ливців у розпал сезону полюван-
ня на пернату дичину, що розпо-
чався у серпні?

Про актуальні проблеми мис-
ливської галузі йшлося на кругло-
му столі, який став одним з осно-
вних заходів форуму. Екс-голова 
Державного комітету лісового гос-
подарства Віктор Червоний пере-
конаний: «Форум варто провес-

ти на державному рівні, щоб до-
нести до влади і суспільства: мис-
ливець — не браконьєр, а мислив-
ство як галузь — унікальна й ко-
рисна справа. У світі мисливців 
сприймають як найкращих пред-
ставників громадськості, людей, 

що роблять найбільший внесок 
у розвиток мисливського госпо-
дарства. Ми ж нині, на жаль, про-
граємо громадську думку псевдо-
екологам, тому й галузь гу-
биться на манівцях, відчу-
ваючи тиск з усіх боків». 4



14 серпня 2018 року, вівторок, № 151 www.ukurier.gov.ua 7

КУЛЬТУРА

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Букет як багатоскладовість і різнобарв’я 
нашої культури 
КОНЦЕРТ-ВІДКРИТТЯ. Дім «Майстер-клас» та U ARTIST MUSIC з 16 по 26 серпня  
проводять у столиці фестиваль високого мистецтва «Букет — Київ — Сцена» 

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО    

для «Урядового кур’єра»

У програмі фестивалю: 
етно і джаз, симфо-

нічна, електронна, аван-
гардна і камерна музи-
ка. До здійснення програ-
ми «Букета» запрошено 
«Віртуозів Києва» і «Київ-
ських солістів», Академіч-
ний симфонічний і Прези-
дентський оркестри, сес-
тер Тельнюк і Вікторію  
Лук’янець. Окрім музич-
ного спрямування «Буке-
та», в програмі заявлено 
пластичний театр MELO 
(Швеція)  і театралізова-
ну екскурсію «Загадки 
«Софії», а також вистав-
ки живопису Олександра 
Дубовика і фоторобіт Іго-
ря Гайдая, і звісно, музич-
ний майстер-клас для ді-
тей і дорослих. 

На відкритті фестивалю 
16 серпня на філармоніч-
ній сцені прозвучать твори 
Валентина Сильвестрова 
і Яна Сибеліуса. Диригент 
— Кристофер Лайдон-Гі 
(Італія — Австралія).

Символом фестивалю 
став знаковий і метафо-
ричний образ від метра 
живопису Олександра Ду-
бовика. Якщо киянин Ка-
зимир Малевич збурив 
світовий арт своїм «Чор-
ним квадратом», то інший 
киянин ввів у мистецький 
обіг метафізику «Букета».  

Високочолий метр роз-
мірковує: «Поль Валері 
говорив, що значущість 
митця визначається кіль-
кістю знаків, які він ввів у 
мову мистецтва. Для ху-

дожника це надзвичай-
но важко  — не манера чи 
спосіб подачі, а конкрет-
ний знак. Мій знак  — бу-
кет. Він як сферична обо-
лонка нерозгаданих мож-
ливостей. Упродовж ві-
ків люди робили букети, і 
ніхто не думав, що це фе-
номенальна ідея. «Букет»  
— моє божественне маля. 
Мій «Букет» діаметраль-
но протилежний «Квадра-
ту» Малевича як ідеї по-
рожнечі, межі  пізнання. 
Це абсолютна наповне-
ність, всесвіт з усіма зміс-
тами й ідеями. Букет — не 
ізотеричний, а людський 
вимір».

Виставки Дубовика і 
Гайдая буде презентовано 

21 серпня в галереї «Со-
фії», яка разом з тисячо-
літнім залом «Золотих во-
ріт» стануть головними 
творчими майданчиками 
«Букет-фесту». 

Організатор заходу Єв-
ген Уткін вирішив поєдна-
ти високе мистецтво з ви-
сокими технологіями. Він 
вважає: «Культурні й тех-
нічні надбання — це те, що 
Україна може подарувати 
світу. Плануємо цей фес-
тиваль презентувати що-
річно. Хочемо розповідати 
про сучасну українську 
культуру, заряджену но-
вою для Європи енергією, 
і нагадуватимемо, що Київ 
— одна з культурних сто-
лиць світу, яка дала чи-

мало центральних фігур 
всесвітньої історії. 

Софія та Золоті воро-
та — це знакові для кож-
ного українця місця  сили, 
символи багатої культури 
протягом століть. Це на-
прочуд красиві локації у 
центрі міста, де, на жаль, 
рідко відбуваються кон-
церти. Раджу не пропус-
тити концерт-відкриття, 
де прозвучить рідко ви-
конувана «Ода соловей-
ку» українського класика 
Валентина Сильвестрова, 
а ще потрапити 17 серп-
ня до Золотих воріт, де пі-
аніст Євген Громов проде-
монструє зв’язки між ки-
ївським авангардом і за-
гальносвітовою традицією 

XX століття — від Кло-
да Дебюссі й до Олексан-
дра Скрябіна. Раджу по-
слухати оркестр New Era 
Orchestra з Тетяною Калі-
ніченко перед їхньою по-
їздкою у Швейцарію й по-
танцювати під танго Асто-
ра П’яццоли. Усі елемен-
ти фестивалю спрямовані 
передовсім на те, щоб на-
дати слухачеві вишукане 
задоволення».

На презентації програ-
ми фестивалю в залі «Зо-
лотих воріт» показали 
фільм, знятий за допомо-
гою дрона. Архітектура й 
пейзажі вранішнього без-
людного Києва заворожи-
ли   незвичними панора-
мами. Глядачі мали змо-

гу подивитися очі в очі 
визначним пам’ятникам 
столиці, зокрема Тара-
су Шевченку і Григоріє-
ві Сковороді, які зазви-
чай споглядаємо знизу, 
хоч останнім часом ста-
ло модним встановлюва-
ти пам’ятники заввишки з 
людину.  

Фестиваль має яскра-
ве інтелектуальне спря-
мування і має на меті на-
гадати розумникам про 
головне в наповненні ду-
ші, сполучити тисячоліт-
нє надбання української 
культури із сучасними 
мистецькими практиками 
і скерувати увагу суспіль-
ства до елітарного мисте-
цтва. 

Повістка про виклик, відповідно до вимог  
297-5, 323 КПК України.

Обвинуваченому Немодруку Ігорю Володимировичу, 
14.08.1965 р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, пров. Шкільний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в 
судове засідання, яке відбудеться 4 вересня 2018 року о 10 го-
дині за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин  
3 вересня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого Гелюха 
Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 року народження, у рам-
ках кримінального провадження № 22014000000000338, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 
2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича 
та Головещенка Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК 
України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликаються Ку-
харішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Ва-
сильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК Украї-
ни, яке відбудеться 4 вересня 2018 року о 09.00 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового прова-
дження.

Свідоцтво про 
придатність малого 
судна до плавання 
№060213 та техніч-
ний талон № 265291, 
судновласник – Ко-
койло Антон Вале-
рійович, номер суд-
на UA1315DN, 

вважати 
недійсними.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження
Обвинувачений Риживанов Владислав Олексан-

дрович, 05.07.1968 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Виставочна, 20, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 03.09.2018 року о 16 год. 00 хв. у зал су-
дових засідань №233 Приморського районного суду 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя С.М. Кічмаренко

ВТРАЧЕНІ: 

Свідоцтво про право власності на житло, а са-

ме: 12/100 частини кв. 39, Космічна, 1/10, видане 6 

липня 2004р. за реєстровим номером 4025 та пас-

порт громадянина України, для виїзду за кордон, 

Сертифікат акцій «Азов Сталь» Донецької обл.,  

м. Маріуполь, зареєстровані на ім’я Говорової Іри-

ни Трохимівни, 

вважати недійсними.

Повістка про виклик відповідно до вимог  
297-5, 323 КПК України. 

Обвинуваченому Крилову Віктору Олександрови-
чу, 09.04.1987 р.н., проживає за адресою: Одеська 
область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, кв. 146, необ-
хідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 5 
вересня 2018 року о 12 годині за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд  
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК Укра-
їни.

Суддя В.М. Коваленко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа за по-
зовом Полякової Вікторії Станіславівни до Паська 
Ярослава Ігоровича про стягнення аліментів на по-
внолітню дитину.

Відповідач Пасько Я.І. викликається до каб. № 6 
суду на 23 серпня 2018 року об 11 годині 00 хвилин, 
для участі в підготовчому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута в його відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колодія Анатолія Ми-
колайовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 334/8961/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Колодія Анатолія 
Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 серпня 
2018 року о 15.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суд-
дя Попова О.М., судді Осіпенко Л.М., Скрипник С.М.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL31617-F11GL31673
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону: 26.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/39022-asset-sell-id-177118

Демішев Едуард Павлович у порядку ст. 18 Закону України «Про виконав-
че провадження» викликається на 16.08.2018 р. о 14.00 год. до Відділу приму-
сового виконання рішень Управління ДВС головного територіального управ-
ління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: вул. Старокозацька,  
б. 56, каб. 314, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для надання пояснень 
щодо виконання рішень про стягнення заборгованості по зведеному виконав-
чому провадженню №55186239. Явка обов’язкова. У разі неявки за викликом 
державного виконавця до правоохоронних органів буде направлена постано-
ва про привід боржника у примусовому порядку та притягнення до адміністра-
тивної відповідальності у порядку ст. 188-13 КУпАП та кримінальної відпові-
дальності у порядку ст. 382 КП України.

Сестри Тельнюк і «Віртуози Києва» (на знімках) планують подарувати глядачам незабутні враження
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +16  +21 +29  +34
Житомирська +14  +19 +26  +31
Чернігівська +14  +19 +29  +34
Сумська +14  +19 +29  +34
Закарпатська +15  +20 +25  +30
Рівненська +13  +18 +22  +27
Львівська +13  +18 +22  +27
Івано-Франківська +13  +18 +22  +27
Волинська +13  +18 +22  +27
Хмельницька +14  +19 +26  +31
Чернівецька +14  +19 +26  +31
Тернопільська +13  +18 +22  +27
Вінницька +14  +19 +28  +33

Oбласть Нiч День

Черкаська +16  +21 +29  +34
Кіровоградська +16  +21 +30  +35
Полтавська +16  +21 +30  +35
Дніпропетровська +16  +21 +31  +36
Одеська +17  +22 +30  +35
Миколаївська +17  +22 +32  +37
Херсонська +19  +24 +32  +37
Запорізька +16  +21 +32  +37
Харківська +15  +20 +31  +36
Донецька +16  +21 +31  +36
Луганська +11  +16 +31  +36
Крим +16  +21 +29  +34
Київ +19  +21 +32  +34
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ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ. У Київській міській державній адмі-
ністрації відкрито виставку творів мистецтва «Образи моєї кра-
їни», присвячену державним символам України. Її приурочено 
до 27 річниці Незалежності України та 100-річчя відродження 
української державності.

Образи, використані як символи нашої держави, не випадкові. 
Їх створювали протягом останніх шести років. Твори Ігоря Мош-
кова та Людмили Світлої (на фото) із зрозумілими кожному укра-

їнцеві назвами «Сходження», «Золота жила», «Всі дороги ведуть 
до Києва», «Перелітна жар-птиця Крим», «Дорога до сонця» — 
нагадування про те, що ми народ з історією, нащадки великих 
людей, які творили на нашій землі, що наш рід має давні корені.

У вересні експозицію презентують у Верховній Раді, а у жов-
тні проведуть благодійний аукціон. Кошти, виручені від прода-
жу творів цієї виставки, підуть на придбання медичного облад-
нання для дитячої лікарні.
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

29..34
16..21

31..36
14..19

30..35
16..21

32..37
17..22

22..27
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Сила слабкої статі
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК! У Сумах уперше відбулися «Ігри амазонок» — зма-
гання серед найсильніших жінок, в яких узяли участь десять 
представниць слабкої статі із Сум та Києва. Визначити їхню силу 
і витривалість дали змогу сім конкурсів, зокрема перекидання 
110-кілограмового колеса, вправи з мішком вагою 20 кілограмів, 
прогулянка фермера із 65-кілограмовим спорядженням, пробіж-
ка водою з пивною бочкою тощо. Спостерігаючи за змаганням, 
чимало чоловіків якщо не заздрили представницям слабкої ста-
ті, то принаймні не приховували захоплення і здивування. Хоч 
дехто відверто співчував за такі фізичні навантаження.

Першість виборола представниця Сум Діана Куценко, яка 
зізналася, що найважче довелося зі 110-кілограмовим коле-
сом. Однак Діана вже три роки займається кросфітом, що да-
ло їй змогу перемогти. Друге і третє місця посіли киянка Тетя-
на Орлова та сумчанка Вікторія Лішневська. 

У Херсоні 
вирощуватимуть 
перлини

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНА НОВИНА. На базі Херсонського державного аграрно-
го університету запровадять проект з вирощування перлин. Він 
перший в Україні, а технологію запозичили в Китаї, де цим про-
мислом займаються ще з XIII століття. Проект планують реалізу-
вати восени, а поки що хочуть провести досліди. Працюватиме 
над проектом Віталій Оліфірєнко, який очолює екологічний депар-
тамент Китайсько-українського науково-дослідного інституту на-
ук про життя. За його словами, в нас є невеликі дослідні навчаль-
ні установки замкненої системи водопостачання, в яких і вирощу-
ватимуть перлини. Але працюватимуть не з китайськими перлин-
ними устрицями, а з нашими мушлями. Технологія вирощування 
перлин полягає в тому, що в раковину молюска вводять сторонній 
предмет — шматочок кістки, глини, дерева тощо. Потім її повер-
тають у водойму і чекають, доки чужорідне тіло обросте перламу-
тром. У природному середовищі перлини трапляються досить рід-
ко — одна на 100 молюсків. Для утворення коштовного продук-
ту потрібно три-п’ять років. В університеті готуються до дослідів. 

У бібліотеки надійшла книжка 
про загиблу школярку

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЮНІ ЖЕРТВИ ВІЙНИ. У 
всі бібліотеки прифронтово-
го міста Торецька на Донеч-
чині вже надійшли примірни-
ки книжки «До побачення, Да-
ринко!», яку написав і пере-
дав з Києва письменник Та-
рас Петерсон. Оповіданням 
про місцеву дев’ятикласницю 
Даринку Каземірову літера-

тор відгукнувся на її трагіч-
ну загибель 28 травня внаслі-
док мінометного обстрілу се-
лища Залізне з позицій про-
російських незаконних зброй-
них формувань. 

15-річна школярка з То-
рецька, готуючись до екзаме-
нів, приїхала сюди до бабусі й 
дідуся і саме була на подвір’ї, 
де вибухнула одна з мін. «Усе, 
що залишилося нам, — це 
пам’ять про цю світлу дівчин-

ку. І ми намагаємося розпові-
сти всім, хто згоден нас почу-
ти, про це життя, яке закінчи-
лося на самому злеті», — ка-
же автор книжки. 

Експертам вдалося довес-
ти, що проросійські бойови-
ки того дня стріляли по мир-
ному населеному пункту із 
забороненої мінськими уго-
дами великокаліберної зброї 
з території шахти імені Гага-
ріна в окупованій Горлівці. А 

через кілька днів після тра-
гедії на засіданні Ради Без-
пеки ООН міністр закордон-
них справ Павло Клімкін по-
казав присутнім фото Дари-
ни Каземірової й звернувся із 
запитаннями до представни-
ків Росії: «Це снаряд з остан-
нього «гумконвою»? Чи про-
російські сили купують важкі 
снаряди в місцевих супермар-
кетах? На жаль, це риторичне 
запитання». 

«Полісянка» вкотре підкорила Європу
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий ку’рєр» 

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. 
Заслужений ансамбль тан-
цю України «Полісянка» Рів-
ненського міського будинку 
культури нещодавно повер-
нувся з Румунії. Танцівники 
вже традиційно в супрово-
ді оркестру народних інстру-
ментів «Наспів» відвідали ін-
тернаціональний музичний 
фестиваль виконавців на-
родних танців. 

— Крім традиційних гопака 
та перепілоньки, знана по всіх 
усюдах «Полісянка» предста-
вила й прем’єру — «Козаки 
гуляють». Ми всі дуже турбу-
валися: композиція, в якій за-
діяні самі чоловіки й тільки од-
на дівчина, побудована на не-
простих трюках. Та хвилюва-
лися дарма: танець був не-
ймовірним й викликав у гля-
дачів не менше емоцій, ніж 

традиційний гопак», — ді-
литься враженнями дирек-
тор міського будинку культу-
ри Ольга Стельмах.

Інтрига зберігається лише 
для рівнян: уже незабаром во-
ни побачать новий танець на 
міських сценах у виконанні 

улюбленого ансамблю, худож-
ній керівник та головний балет-
мейстер якого народний ар-
тист України Віктор Марущак. 

Запальний український танок 
у виконанні «Полісянки» 

завжди викликає бурхливі емоції


