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МВФ — надійний партнер
України в часи, коли вона
потребує підтримки. Тож і
наша держава дотримається
своїх зобов’язань

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання
реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи
екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій,
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та
м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 30 ТРАВНЯ 2019 РОКУ		

КУРТ ВОЛКЕР:

«Україна зіткнулася
із зовнішніми викликами
— нападом, вторгненням
і окупацією з боку Росії.
Це має занепокоїти
кожного члена НАТО,
зокрема Угорщину».

Уроки і ризики
грандіозних проектів
Фото з сайту dakiro.kr-admin.gov.ua
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Спецпредставник Держдепу США з питань України
про помилковість політики Будапешта з блокування
комісії Україна — НАТО

Перший візит
відбудеться до Брюсселя
ДИПЛОМАТІЯ. Президент Володимир Зеленський відвідає
Брюссель з робочим візитом наступного тижня. Цю інформацію кореспондентові «Урядового кур’єра» Вікторії Власенко підтвердили
з перших вуст у Представництві України при Євросоюзі. Поїздка до
столиці ЄС стане першим закордонним візитом українського Президента, який вступив на посаду 20 травня цього року.
Програма перебування Володимира Зеленського у Брюсселі
розпочнеться 4 червня, але головні зустрічі глави Української держави припадають на 5 червня. Заплановано, що Володимир Зеленський зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом
Туском та головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Відбудуться переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Володимир Зеленський поспілкується з журналістами
на прес-конференції.
Тож перший закордонний візит, як це прийнято в цивілізованому світі, визначатиме головний вектор зовнішньої політики керівництва країни, його налаштування на плідний діалог з давніми й відданими партнерами.

ЦИФРА ДНЯ

19,3 млрд дол.

становить обсяг міжнародних резервів
України. Цього достатньо для виконання
міжнародних боргових зобов’язань

4 жовтня 1959 року о 12 годині розпочався штурм. Через дві години Дніпро було перекрито
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НЕЗАМУЛЕНИЙ ПОГЛЯД. 60 років тому почали наповнювати

чашу Кременчуцького водосховища

Чи є майбутнє у безіменного корабля?
ПРОБЛЕМА. Крейсер, що простоює на Миколаївському суднобудівному заводі,

ще міг би послужити
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

В

акваторії
Миколаївського
суднобудівного заводу майже 27 років перебуває потужний
військовий ракетний крейсер.
Із часу його побудови він тричі

змінював назву. Попереднє ім’я
«Адмірал флоту Лобов» змінили на патріотичне «Україна» на
початку 1990-х. З 2010 року він
став безіменним із позначкою
«четвертий корабель проекту
1164 «Атлант». Здається, що із
втратою гордого імені крейсер

втратив й інтерес до себе країни
та влади. Нині на його утримання витрачають мільйонні суми з
державного бюджету, його стан
ще підтримують. Але подальшу
долю досі не визначено.
Від епохи радянського бойового кораблебудування в Ми-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

колаєві на суднобудівних заводах залишилося дві бойові одиниці. На Чорноморському суднобудівному всю добудовну набережну займав новітній авіаносець «Варяг», а на заводі імені 61 комунара (нині Миколаївський суднобудівний завод) —

ракетний крейсер, четвертий із
серії «Слава» майбутній корабель «Україна». Минали роки, і
виявилося, що країні не потрібні бойові кораблі. З молотка продавали частинами заводи,
обладнання, люди масово
звільнялися.
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встановлені Національним банком України на 30 травня 2019 року

USD 2668.3376
EUR 2976.7974
RUB 4.1109
/ AU 342481.13 AG 3863.75
PT 214534.34 PD 358090.91
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

30 травня 2019 року, четвер, № 100

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА
23 травня 2019 року 				

Київ

справа №160/3586/19
провадження №Пз/9901/12/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача Коваленко Н. В., суддів: Берназюка Я. О.,
Стародуба О. П., Кравчука В. М., Чиркіна С. М., розглянувши подання
судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Конєвої
С.О. про розгляд Верховним Судом як зразкової справи № 160/3586/19
за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду
України в Дніпропетровській області про визнання протиправними дій
та зобов’язання вчинити певні дії,
УСТАНОВИВ:
13 травня 2019 року до Верховного Суду надійшли матеріали адміністративної справи №160/3586/19 разом з поданням судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Конєвої С. О. про розгляд цієї справи Верховним Судом як зразкової.
Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано тим, що у провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебуває 18 типових справ, відповідачем у яких
є один і той самий суб’єкт владних повноважень, спір у яких виник з
аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами
права та у яких позивачами заявлені аналогічні вимоги.
Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Конєва С.О. ухвалою від 24 квітня 2019 року відкрила провадження у справі
№ 160/3586/19 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії.
Згідно з позовними вимогами позивач просить:
- визнати протиправними дії відповідача, які полягають у зменшенні
розміру пенсії за рахунок виплати з 05 березня 2019 року по 31 грудня
2019 року - 75 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом
на 01 березня 2018 року;
- зобов’язати відповідача здійснити перерахунок та виплату пенсії
позивачеві (з урахуванням раніше виплачених сум) з 05 березня 2019
року з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного
станом на 01 березня 2018 року.
В обґрунтування позову зазначає, що рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 грудня 2018 року у справі
№ 826/3858/18, яке залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2019 року, визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам,
які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».
Пунктом 2 зазначеної постанови визначено порядок виплати перерахованих підвищених пенсій з 1 січня 2018 року, а саме: з 1 січня 2018
року - 50 відсотків; з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 75 відЗгідно з наказом Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від
20.05.2019 № 151 «Про ліквідацію Миколаївського палацу спорту (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України»
прийнято рішення про припинення Миколаївського палацу спорту (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(код ЄДРПОУ 41820494) шляхом ліквідації. Головою
ліквідаційної комісії призначено Ніколаєва Михайла
Олеговича. Заяви кредиторів приймаються протягом
двох місяців від дня публікації цього оголошення за
адресою: просп. Героїв Сталінграда, буд. 4, м. Миколаїв, 54025.

сотків; з 1 січня 2020 року - 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року. Позивач вказує на те, що
вказаною нормою позивачеві, фактично, зменшено та розстрочено на
значний термін виплату сум підвищення перерахованої пенсії, які мали б бути перераховані та виплачені в період з 01 січня 2018 року, що
порушує право позивача на отримання всієї суми підвищеної пенсії. Як
зазначає позивач, у зв’язку із визнанням протиправними та нечинними пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України № 103 від 21 лютого 2018 року, вони не можуть бути застосовані до спірних правовідносин при визначенні порядку та розміру виплати пенсії позивачеві.
Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за
якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд
дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного
судочинства України, оскільки:
позивачами у них є особи, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб»;
відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень
(територіальний орган Пенсійного фонду України), на пенсійному обліку якого перебувають позивачі;
спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку з неперерахунком та невиплатою пенсії
з 05 березня 2019 року з урахуванням 100 відсотків суми підвищення
пенсії, визначеного станом на 01 березня 2018 року);
позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправними дії відповідача щодо
зменшення розміру пенсії за рахунок виплати з 05 березня 2019 року
по 31 грудня 2019 року — 75 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01 березня 2018 року; визнати протиправною бездіяльність та зобов’язати відповідача провести перерахунок та виплату
пенсії (із врахуванням раніше виплачених сум) з 05 березня 2019 року
з урахуванням 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01 березня 2018 року).
Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного
судочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат,
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників
справи (у письмовому провадженні).
Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення
у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАЗАЛЬТ» (далі — ПІДПРИЄМСТВО), код ЄДРПОУ
30211764, місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 15-Б, фактичне
місцезнаходження: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 18 (відповідно до Договору оренди приміщення № 174-12 від 1.12.2018 р.) повідомляє, що 05 липня 2019 року о
14:00 годині за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 18 відбудуться позачергові загальні збори учасників Підприємства. Перелік питань, що виноситься на голосування позачергових загальних зборів учасників Підприємтсва згідно з порядком денним:
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів учасників Підприємства.
2. Про звільнення директора Підприємства.
3. Про призначення директора Підприємства.
4. Про уповноваження осіб на проведення державної реєстрації, зміни директора в державному реєстрі.

Згідно з указом №303/2019 Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня ТРК «FM Галичина» повідомляє вартість 1 секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації:
Мережа
07:00-08:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00 — 20,80 грн
08:00-15:00, 17:00-19:00 — 22,10 грн
22:00-07:00 — 17,70 грн
Львів + обл.
07:00-08:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00 — 14,80 грн
08:00-15:00, 17:00-19:00 — 16,80 грн
22:00-07:00 — 13,10 грн
Луцьк, Тернопіль, Рівне
07:00-08:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00 — 5,80 грн
08:00-15:00, 17:00-19:00 — 6,50 грн
22:00-07:00 — 4,30 грн
*ціни вказані без урахування ПДВ
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області викликає підозрюваного Гаркушина Володимира Олександровича, 20.11.1967 р.н. для допиту як підозрюваного
у кримінальному провадженні № 12018160490002798 від
14.06.2018 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, який відбудеться о
12 год. 00 хв. 31.05.2019 р. у Суворовському ВП в м. Одесі
ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 18-А, каб. 22.

GL8N04221; GL8N04213
Кредити

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

http://www.prozorro.sale

випуск із програмою телебачення.
«Експрес» четвер Україна – 2195.00 грн. за 30 см2 без ПДВ.

Помічник судді			

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Першого Аукціону з продажу майна
(активів) Банку, а саме:
Лот № 352962 Комплекс будівель елеватора та обладнання елеватора у кількості
151 од. за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, вул.
В. Винниченка, 92в та Елеваторний комплекс та обладнання елеватора в кількості 38
од. за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Складська,
буд. 10.
Початкова ціна продажу: 376 870 795,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір
гарантійного внеску: 37 687 079,54 грн.
Аукціон відбудеться 01.07.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи:
Пн - Пт. 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 26.06.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше
9:00 26.06.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500,
п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел.
044-331-17-21, 044-594-11-09.

Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:

Розцінки на матеріали передвиборчої агітації у газеті «Експрес»,

Суддя-доповідач
/підпис/			
Н. В. Коваленко
Судді		/підпис/			Я. О. Берназюк
		/підпис/			О. П. Стародуб
		/підпис/			В. М. Кравчук
		/підпис/			С. М. Чиркін

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМФАРМІНВЕСТ»
(код ЄДРПОУ 36460606, місцезнаходження: 61001, Харківська область,
місто Харків, проспект Московський,
будинок 90) ліквідується за рішенням
учасника. Ліквідатор: Санжаровський
Олег Валерійович, адреса: 61064, Харківська область, місто Харків, Новобаварський район, бульвар Профспілковий, будинок 66, квартира 117. Претензії кредиторів приймаються до
20.07.2019 року на адресу Товариства.

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

Детальна інформація щодо лота

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.
На підставі викладеного, керуючись статтями 257 – 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства України,
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про визнання протиправними дій та
зобов’язання вчинити певні дії.
2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів.
3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 11 червня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.
4. Установити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів,
які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання)
відзиву і доданих до нього доказів позивачу.
5. Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на
позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів,
що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих
до нього доказів відповідачу.
6. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив
і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів позивачу.
7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам
частин другої — четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.
8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.
9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій
справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.
10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

16.07.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/42708-asset-sell-id-199279,
42712-asset-sell-id-199295

Втрачено посвідчення судноводія маломірного судна,
видане у 2017 році на ім’я Топачевського Дмитра Ігоровича,
09.05.1981 р.н. Втрачене посвідчення
вважати недійсним.

Кононенко Д. Ю.
Втрачене свідоцтво
СЕ № 02389 на право власності
на судно «Есмеральда», видане
Реєстром судноплавства України
21 липня 2004 року № 3-930019
на ім’я Костенка Павла Івановича,
вважати недійсним.
Втрачений довірителем примірник

Договору про уступку майнових прав
№ 74232 від 15 березня 2019 р.,
укладеного між АТ АКБ «Аркада»
та Орлатою Наталією Михайлівною,

вважати недійсним.

Згідно з указом №303/2019 Президента
України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня ПП
«Галицька Столиця» повідомляє вартість
1 секунди ефірного часу для розміщення
матеріалів передвиборної агітації:
Львів + область:
07:00-08:00, 15:00-17:00,
19:00-22:00 — 14,80 грн
08:00-15:00, 17:00-19:00 — 16,80 грн
22:00-07:00 — 13,10 грн
*ціни вказані без урахування ПДВ

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів:
Короткий опис активів (майна) в лотах
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону
Детальна інформація щодо лотів

GL22N04218-GL22N04219
Нежитлова нерухомість за адресами: 1. м. Донецьк,
вул. Артемівська, буд. 103 а; 2. м. Донецьк,
вул. Горького, буд. 64а
www.prozorro.sale
20.06.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
160-at-rodovid-bank/42683-asset-sell-id-198438

Свідоцтво про виключення судна з Державного реєстру України серії
ДД № 000392 від 19.08.2017 року на судно UA2990KV,
видане на ім’я Мандебура Сергія Миколайовича, вважати недійсним
у зв’язку з втратою.

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

Аби не переривався зв’язок
поколінь

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ЗАХІД

23..28
13..18

17..22
9..14

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКАРБ. На Черкащині пройшов фестиваль

автентичної української пісні

Фото з сайту bilozirska.gromada.org.ua

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Н

ний фольклор». А гран-прі
у цій номінації виборов неповторний народний аматорський колектив «Червона калина» Нетеребського
сільського будинку культури Набутівської ОТГ.
А хто заспіває краще
за народний аматорський
гурт «Калина» Чигиринської ОТГ? Його учасники
вміють донести до слухача
й козацьку романтику, і героїчну звитягу та трепетножіночі, лірико-інтимні настрої, інтонаційне багатство
та емоційно насичені картини історичних пісень.
Гран-прі
у
номінації
«Українська народна пісня»

здобув вокальний ансамбль
«Співай, душе» Білозірської
ОТГ.
«Коли слухаєш, а тим більше співаєш українські народні пісні, розумієш, яким
скарбом ми володіємо!» —
зауважила поетеса Валентина Коваленко. А солістка
Черкаського народного хору
Євгенія Крикун додала: «Народні пісні — це народний літопис, живий, яскравий, сповнений барв, істини, який
розкриває все життя».
Етнографи
нарахували близько 200 тисяч українських народних пісень.
Жодна нація за всю історію не має такої кількості. У

ЮНЕСКО зібрано фонотеку народних пісень з усього світу. У фонді України
представлено 15,5 тисячі пісень. Сутність народних творів влучно визначив Михайло Максимович: «В російських піснях висловлюється
дух, покірний своїй долі і готовий підкорятися її велінням. В малоросійських менш
таких ознак (окрім обрядових), вони, будучи виразом
боротьби духу з долею, відзначаються поривами пристрасті, стислою твердістю
й силою почуттів. В них бачимо не забуття та розпач, а
більш прикрість і тугу, вони
більш енергійні».

Третє місце мужнього шосткинця
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СИЛА ДУХУ. Майже 18 тисяч осіб узяли участь у традиційному 27-му щорічному масштабному «Пробігу під каштанами», який відбувся вихідними у
Києві. У цьому змаганні в номінації «Пробіг мужніх» виступив

представник міста Шостка Сумської області керівник громадської організації інвалідів «Паритет-Шостка» Дмитро Васильцов. Згідно з умовами змагання,
він подолав 600 метрів Майданом Незалежності, Хрещатиком
і третім фінішував біля ЦУМу. За
словами Дмитра, у таких змаганнях він бере участь 10 років

поспіль. Цього разу виступали
майже 20 учасників, серед яких
відомі паралімпійці, чемпіони,
яким він склав гідну конкуренцію. Оскільки цього року призових місць не присуджували,
за підсумками забігу Київський
міський голова Віталій Кличко
привітав кожного спортсмена і
вручив пам’ятні медалі.

«Пробіг під каштанами» має
благодійний характер. Одержані
кошти — стартові внески учасників спрямують на придбання
обладнання для Центру дитячої
кардіології і кардіохірургії МОЗ,
дітям, які лікуються в Інституті
очних хвороб і тканинної терапії
ім. В.П. Філатова НАМН України,
і до притулку для тварин.

СХІД

26..31
14..19

28..33
14..19

ПІВДЕНЬ

сонячно

28..33
15..20

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 травня
Oбласть

Під такі пісні ноги самі йдуть у танець, а душа сміється

ЦЕНТР

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+13 +18
+11 +16
+13 +18
+13 +18
+10 +15
+8 +13
+8 +13
+9 +14
+8 +13
+11 +16
+11 +16
+9 +14
+12 +17

+23 +28
+21 +26
+23 +28
+24 +29
+20 +25
+18 +23
+16 +21
+17 +22
+18 +23
+18 +23
+17 +22
+16 +21
+21 +26

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+13 +18
+14 +19
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+16 +21
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+12 +17
+16 +21
+16 +18

+24 +29
+26 +31
+26 +31
+28 +33
+26 +31
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+26 +31
+24 +26

Укргiдрометцентр

На Луганщині
пасічники
пригостили медом
дітей-сиріт
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ТУРБОТА. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей голова Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста
України Ольга Кудаєва і голова ГО «Спілка пасічників Східного регіону» Сергій Барашков передали вихованцям Луганського обласного будинку дитини №2 подарунки. Для найменших підготували
памперси, а для дітей старшого віку — солодкий і корисний мед,
який хлопчики й дівчатка одразу із задоволенням спробували за
обідом.
Як каже головний лікар закладу Катерина Донцова, коло друзів вихованців Луганського обласного будинку дитини №2 постійно зростає.
Фото з сайту Луганської обласної організації
Товариства Червоного Хреста України у Фейсбуці

ашу пісню, зокрема місцевий пісенний фольклор і фольклорно-обрядові дійства на фестивалі «Білозір’я-Фольк-Фест»
представили 34 громади і 49
творчих колективів із Черкащини. Перший фестивальконкурс виконавців української народної та фольклорно-автентичної пісні в області став не тільки відкриттям
талантів, а й можливістю показати творчу силу громад.
Народний аматорський
фольклорний
колектив
«Павлівщаночка» Михайлівської ОТГ Драбівського району здобув перемогу
в номінації «Фольклорнообрядове дійство». Аматори з великою майстерністю,
тактом і дуже чуттєво не
тільки виконали обрядовоігрові сценки, а й знайшли
в своєму селі самобутні старовинні жартівливі українські народні пісні, які яскраво демонструють світогляд
нашого народу, його життєву мудрість. Учасники колективу немов стверджували: багатющий скарб народних звичаїв ми отримали у спадок і мусимо зберегти його і, нічого не втративши, передати нашим дітям,
щоб не перервався зв’язок
поколінь, щоб зберегти генетичну пам’ять нашого народу. Не випадково кваліфіковане журі визнало цей
колектив переможцем і в
номінації «Місцевий пісен-

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

На Вінниччині знімуть місцеве кіно про 1939 рік
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
КРАЙ. Громадська організація «Подільська спадщина» презентувала проект «1939 рік: історичні міфи та реалії на теренах
Вінниччини», який передбачає
створення науково-популярного фільму тривалістю приблизно 45 хвилин про життя на Поділлі у контексті міжнародних подій початку Другої світової війни.
«Ставимо перед собою завдан-

ня об’єктивно й неупереджено
показати життя подолян того періоду і створити культурний продукт, який приверне увагу молодих дослідників до вивчення місцевої історії», — розповів керівник проекту голова ГО «Подільська спадщина», кандидат історичних наук Павло Кравченко.
Дослідники зазначають, що
довоєнний період української
історії мало досліджений і містить багато суперечливих тверджень. «Радянська історіогра-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

фія переважно зображає період до початку Другої світової війни як певне благо. Таке
твердження не відповідає дійсності. Це був дуже не простий
час. Насправді 1939 рік — це
радянсько-фінська війна і кабальні умови, в яких перебувало українське селянство», —
сказав заступник декана факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету Анатолій Войнаровський.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
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Заступник головного редактора
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Над фільмом працюватимуть члени громадської організації, викладачі та студенти
факультету історії, етнології і
права ВДПУ і краєзнавці, які
ретельно вивчать архівні матеріали. Особливу увагу буде приділено опрацюванню
преси того періоду, що дасть
змогу провести паралелі між
тим життям, яке зображували на шпальтах радянських
газет, і тим, яким жили подоляни.
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