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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:
«Перший закордонний 
візит продемонструє,  

яка наша зовнішня 
політика, якою 

вона була і якою 
залишається».

Безпекова місія 
працюватиме  
до 2021 року

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Україна змінює систему органів секто-
ру безпеки громадян, і результати впроваджених змін відчутні. 
Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман під час зустрічі з представниками Консультативної місії 
Європейського Союзу. 

Місія працює в Україні з 2014 року, її мета — допомога в ре-
формі сектору цивільної безпеки, зокрема Міністерства вну-
трішніх справ, Національної поліції, Генеральної прокурату-
ри, Служби безпеки, антикорупційної вертикалі. За ці роки мі-
сія сприяла становленню нових принципів роботи безпекового 
блоку, дотриманню прав людини й верховенства права. Три ре-
гіональні представництва працюють у Харкові, Львові та Оде-
сі, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ. А цьогоріч у травні Рада Європей-
ського Союзу ухвалила рішення продовжити мандат місії до 
березня 2021 року. 

«Нині Нацполіція, ДСНС, інші підрозділи — це зовсім нова іс-
торія. Усі бачать результат впроваджених змін», — наголосив 
Прем’єр. А глава місії Кястутіс Ланчінкас висловив готовність 
зміцнювати ці європейські перетворення.

11 700 грн
становила квітнева середня платня  

у приватному секторі економіки.  
Це еквівалентно близько 438 доларам   

ЗАХИСТ. Щоденний обов’язок дорослих — дбати не лише  
про матеріальне, а й про духовне для своїх дітей

Обійми мене  
і не відпускай

Заступник глави Адміністрації Президента про чіткий 
вектор, який обрав глава держави, збираючись 
вирушити до Брюсселя
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ДОКУМЕНТИ

Грамота царя Петра І, яка є красномовним 
свідченням анексії Української помісної 
церкви Московією, поповнила скарбниці 
Національної бібліотеки  
імені В. І. Вернадського

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Статуту державного  
підприємства «Оператор 
ринку»
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Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Світлана Яцук разом із дітьми  Левом і Зоряною поділилася  життєвою 
історією у соціальному проекті

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Президії НАМ України 

23  травня 2019 р. № 5/37-09

Оголошення про заміщення посади  
директора Інституту культурології НАМ України

                                                                            
Національна академія мистецтв України оголошує конкурс на заміщення посади дирек-

тора Інституту культурології НАМ України. У конкурсі можуть брати участь громадяни Укра-
їни, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук з куль-
турології, мистецтвознавства або доктора філософії гуманітарного напряму, стаж роботи 
на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 
років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

Право висунення кандидатури на посаду директора Інституту культурології  НАМ України 
мають Президія НАМ України, дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ Укра-
їни, вчені ради науково-дослідних інститутів НАМ України, колективи наукових відділів нау-
ково-дослідних інститутів НАМ України у формі письмового подання. Подання надсилають-
ся до Президії НАМ України.

Кандидат на посаду директора Інституту культурології НАМ України має бути визнаним 
вітчизняною науковою спільнотою у галузі культурології, мистецтвознавства, науковий до-
робок якого має вагоме теоретичне і практичне значення та проводить активну наукову і 
громадську діяльність.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення (до 31 липня 2019 
року).

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи: 
• заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАМ України;
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка ви-

дається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіа-
тричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.  
№ 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

• довідку про наявність або відсутність судимості;
• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні пра-

вопорушення;
• список наукових праць;
• копію паспорта, засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки;
• копію ідентифікаційного номеру платника податків;
• письмову згоду на обробку персональних даних.
Подані документи мають відповідати частині 3 статті 9 Закону України «Про наукову і на-

уково-технічну діяльність».
Вибори відбудуться 19 серпня 2019 року у приміщенні Інституту культурології НАМ Укра-

їни. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвід-

чені в установленому порядку.
Документи подавати за адресою: 01054, м. Київ-54, вул. Бульварно-Кудрявська (Воров-

ського), 20, Президія НАМ України, кім. 9.
Телефон для довідок: (044) 486-31-36.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, 

що після смерті Сіроштан Раїси Андріївни, 28.11.1937 року 

народження, яка померла 12 січня 2019 року, 

зареєстрована та мешкала в м. Суми, 

була заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців 

у строк до 12 липня 2019 року звернутися до нотаріуса 

за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73. 

Доводимо до відома Давиденко Таїсії Олександрівни, що 
28.08.2018 року відкрилась спадщина після померлої — Шам-
рай Валентини Андріївни, 29.06.1933 року народження. Якщо Ви 
бажаєте прийняти спадщину, просимо Вас до 28.06.2019 року 
звернутись особисто або надіслати заяву про прийняття спадщи-
ни до Мельник О. Г., приватного нотаріуса Запорізького міського 
нотаріального округу за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Не-
залежної України, буд. 68 а, прим. 36. У разі неотримання від Вас 
відповіді по закінченню вищезазначеного терміну, свідоцтво про 
право на спадщину буде видано іншим спадкоємцям, що при-
йняли спадщину. 

Втрачені Cвідоцтво про право власності для прогулянкових су-

ден та Свідоцтво про право плавання під Державним прапором 

України (судновий патент) для прогулянкових суден на гідроцикл 

прогулянковий, модель BOMBARDIER RXP Х 255 hp SILVER, рік 

та місце побудови 2008 рік, Канада, ідентифікаційний номер кор-

пусу YDV37408B808, регістровий номер 3-932444, UA 0599 DN, 

власником якого є Кульчиковський Сергій  Миколайович,  

вважати недійсними.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 10 червня 2019 
року об 11.00 годині в приміщенні Дніпровського апеляційного 
суду за адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, відбудеться роз-
гляд кримінального провадження за апеляційною скаргою Лубе-
нець Сергія Анатолійовича на ухвалу Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області від 19 вересня 2018 ро-
ку про відмову у відкритті провадження за його заявою про від-
новлення втраченого кримінального провадження.

Суддя Н. В. Коваленко

Викликається обвинувачений Якімцов Олег В’ячеславович, 

19.05.1967 р.н., до Печерського районного суду м. Києва 13 

червня 2019 року на 09-30 год. за адресою: м. Київ, вул. Володи-

мирська, 15, каб. 302, суддя Смик С. І., для участі в підготовчому  

судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за 

обвинуваченням Якімцова О. В. за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК 

України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, 
вул. Нахімова, 6, відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК Украї-
ни, повідомляється про те, що по кримінальному проваджен-
ню № 12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 
115 КК України, 30.10.2017 року Херсонським міським судом 
Херсон ської області постановлена ухвала про призначення су-
дового розгляду у порядку спеціального судового провадження  
(іn аbsеntіа) на підставі обвинувального акта по цьому кримі-
нальному провадженню.

Докучаєву С. В. необхідно з’явитися для участі у розгляді цьо-
го кримінального провадження як обвинуваченому 06.06.2019 
року о 16:00 год. у каб. 703 Херсонського міського суду Херсон-
ської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті  
Херсонського міського суду Херсонської області  

ksm.ks.соurt.gou.ua
Суддя Зубов О.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого: АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича  
(к/п № 42016020420000095), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 12.06.2019 року о 
09 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142. каб. 23-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Інформація  
про результати проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців 

та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони
Конкурсна комісія Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовос-

лужбовців та членів їх сімей провела конкурс (протокол від 27.05.2019) з відбору пропозицій щодо будівництва жит-
ла на земельній ділянці загальною площею 4,0612 га, кадастровий номер 6310136600:04:004:0084, розташованій за 
адресою: м. Харків, Білгородське шосе, 2.

Переможцем конкурсу визначено — ПАТ «Трест Житлобуд-1».

Інформація  
про результати проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців 

та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони
Конкурсна комісія Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовос-

лужбовців та членів їх сімей провела конкурс (протокол від 27.05.2019) з відбору пропозицій щодо будівництва жит-
ла на земельній ділянці загальною площею 2,3680 га, кадастровий номер 6310136300:09:007:0015, розташованій за 
адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228.

Переможцем конкурсу визначено — ПАТ «Трест Житлобуд-1».

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»  

(Телеканал «NIKI junior») 
встановило наступну вартість 1 секунди ефірного ча-
су політичної реклами для проведення передвибор-
ної агітації в період виборчого процесу з позачер-
гових виборів депутатів України 21 липня 2019 ро-
ку: будні дні: з 00:00 до 18:00 — 24,98 грн.; з 18:00 
до 24:00 — 24,98 грн.; вихідні дні: з 00:00 до 24:00 
— 24,98 грн. Ціни вказані за 1 секунду ефірного ча-
су без ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК» 

(Телеканал «EU MUSIC») 
встановило наступну вартість 1 секунди ефірного ча-
су політичної реклами для проведення передвибор-
ної агітації в період виборчого процесу з позачер-
гових виборів депутатів України 21 липня 2019 ро-
ку: будні дні: з 00:00 до 18:00 —  24,98 грн.; з 18:00 
до 24:00 — 24,98 грн.; вихідні дні: з 00:00 до 24:00 
— 24,98 грн. Ціни вказані за 1 секунду ефірного ча-
су без ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»  

(Телеканал «NIKI kids») 
встановило наступну вартість 1 секунди ефірного ча-
су політичної реклами для проведення передвибор-
ної агітації в період виборчого процесу з позачер-
гових виборів депутатів України 21 липня 2019 ро-
ку: будні дні: з 00:00 до 18:00 —  24,98 грн.; з 18:00 
до 24:00 — 24,98 грн.; вихідні дні: з 00:00 до 24:00 
— 24,98 грн. Ціни вказані за 1 секунду ефірного ча-
су без ПДВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ЮЕЙ МЬЮЗІК» 

(Телеканал «4EVER MUSIC») 
встановило наступну вартість 1 секунди ефірного ча-
су політичної реклами для проведення передвибор-
ної агітації в період виборчого процесу з позачер-
гових виборів депутатів України 21 липня 2019 ро-
ку: будні дні: з 00:00 до 18:00 —  24,98 грн.; з 18:00 
до 24:00 — 24,98 грн.; вихідні дні: з 00:00 до 24:00 
— 24,98 грн. Ціни вказані за 1 секунду ефірного ча-
су без ПДВ.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іванова Олек-
сандра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання: м. Севас-
тополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 19 
А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни в підготовче судове засідання, яке відбудеться 12 червня 2019 року о 09 
год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печерсько-
го районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, зал № 3, 
каб. 17 під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у 
складі головуючого судді Радченка В. Є., суддів Юрків О. Р., Волоско І. Р.) зна-
ходиться спеціальне судове провадження про обвинувачення Лоцмана Ан-
дрія Борисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 374 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 12 червня 2019 року о 14 
годині 30 хвилин. Попереджаємо Лоцмана Андрія Борисовича 02.07.1986 року 
народження, зареєстрованого за адресою м. Львів, вул. Бортнянського, 50/3, 
кв. 12, що у випадку Вашої неявки в судове засідання на вищевказану дату 
справу буде розглянуто за Вашої відсутності на підставі наявних  доказів у ма-
теріалах справи. 

Суддя В. Є. Радченко

Відкрито спадщину після 
смерті 16.05.2019 р. 

Щокіна Андрія Ростиславо-
вича, 03.01.1946 р.н., 

викликаються спадкоємці. 
Приватний нотаріус 
Київського міського 

нотаріального округу О. Г. 
Шабаніна, б-р Т. Шевченка, 

буд. 31, кв. 3, м. Київ.

Розшукуються 
спадкоємці ЛИЗОГУБ-САЛІ-
ЄНКО ТАМАРИ МИХАЙЛІВ-
НИ, яка померла 27 серпня 

2018 року. Звертатися 
протягом місяця з дня публі-
кації оголошення за адресою: 

61121, м. Харків, пр. Трак-
торобудівників, 142, кв. 219; 

тел. (057) 364-45-96, 
нотаріус Харченко Л. Л.

ПОВІСТКА  
про виклик до суду

Київський апеляційний суд повідомляє обвинувачену Тимошенко Ка-
терину Григорівну, 06.05.1967 року народження, що розгляд апеляцій-
ної скарги прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Ки-
ївської області Шевчука В. П. на ухвалу Голосіївського районного суду 
м. Києва від 02 жовтня 2018 року про повернення обвинувального ак-
та щодо Тимошенко К. Г., обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, перенесено на 20 червня 2019 року на 13 
годину 30 хвилин в приміщенні Київського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Солом’янська, 2 а.

 Суддя Свінціцька О. П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 12 годині 30 хвилин 13 червня 2019 
року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Хабарова Андрія Юрійовича, 18 люто-
го 1971 року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 12016100100014310, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 12 червня 2019 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, об-
винуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Рома-
на Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачно-
го Андрія Миколайовича 04.07.1963 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоро-
вича, Байрачного Андрія Миколайовича в судове засідан-
ня на 10 червня 2019 року о 10 годині 30 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
кримінальну справу за обвинувальним актом відносно Мазу-
рова Дмитра Володимировича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 
КК України. Обвинувачений по справі: Мазуров Дмитро Воло-
димирович, 24.11.1977 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Торез,  вул. Миру, б.55, 
кв.1, викликається на 06 червня 2019 року о 12 годині 00 хви-
лин до суду, кабінет № 312,  для участі у  розгляді справи по 
суті. У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута  
у його відсутність. 

Суддя Н. М. Погрібна

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться криміналь-
не провадження за обвинуваченням Куровсько-
го Дмитра В’ячеславовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 
КК України, який викликається для участі у роз-
гляді кримінального провадження, яке відбудеть-
ся 10.06.2019 року о 13-00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 19, 23. 

Суддя С. В. Кулик

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, З1) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лисака Михайла Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який ви-
кликається для участі у розгляді кримінального про-
вадження, судові засідання по якому відбудуться:  
11 червня 2019 року об 11.30 годині; 11 липня 2019 
року об 11-00 годині; 12 серпня 2019 року об 11-00 
годині; 02 вересня 2019 року о 15-00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, каб. 19, 23.
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Чернігівська +13 +18 +25 +30 Полтавська +13 +18 +25 +30
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Львівська +9 +14 +21 +26 Херсонська +16 +21 +28 +33
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +16 +21 +28 +33
Волинська +9 +14 +21 +26 Харківська +13 +18 +27 +32
Хмельницька +9 +14 +21 +26 Донецька +16 +21 +28 +33
Чернівецька +9 +14 +21 +26 Луганська +13 +18 +28 +33
Тернопільська +9 +14 +21 +26 Крим +16 +21 +26 +31
Вінницька +13 +18 +24 +29 Київ +16 +18  +27 +29
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21..26
9..14

гроза

Поштова мініатюра  
з художнім смаком
ФІЛАТЕЛІЯ. Марка із зображенням віадука на Тернопільщині 
посіла друге місце в європейському конкурсі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Укрпошта завжди ре-
тельно добирає ху-

дожні твори для зобра-
ження на марках, тому 
українські знаки пошто-
вої оплати визнано одними 
з найкращих у світі. Що-
року Укрпошта організо-
вує голосування серед ін-
тернет-користувачів, фі-
лателістів щодо визначен-
ня найкращої марки. То-
рік  поштову мініатюру, на 
якій зображено 120-річний 
кам’яний віадук у с. Пле-
банівка Теребовлянського 
району на Тернопільщи-
ні, визнали найкращою в 
нашій країні в серії «Мос-
ти», вона стала також дру-
гою на європейському фі-
лателістичному конкурсі. 
Цьогоріч, до слова, для та-
кого змагання обрали се-
рію «Національні птахи», 
тож можемо голосувати за 
українські марки «Соло-
вейко східний» та «Леле-
ка білий».

В усі куточки України 
та за кордон полетіло й зо-
браження в серії «Кохання 
— це життя» картини «На-
речена» тернопільської 
художниці Олесі Гудими. 
На написання «Нарече-
ної» її надихнув славетний 
фільм Сергія Параджано-
ва «Тіні забутих предків». 
А ось «Дерево життя», яке 

забуяло з-під Олесино-
го пензля, прикрасило по-
штовий конверт. І не лише 
його, а й листівки та обкла-
динки деяких журналів.

Нині персональна ви-
ставка із 16 картин Оле-
сі Гудими в Будапешті. 
Відтепер одна з Олеси-

них картин знайде постій-
ну прописку в готелі «Сент 
Дьорд», а її знамени-
та «Українська Мадонна» 
прикрашатиме Посоль-
ство України в Угорщині. 

Переглянути творчий 
доробок тернопільських 
митців можна в

«Каталозі знаків пошто-
вої оплати-2018», презен-
тація якого днями відбу-
лася в бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопіл-
ля». Ніна Герасименко, на-
чальник відділу поштових 
послуг, зазначила, що по-
штові мініатюри творять із 
великими художнім сма-
ком. А голова Тернопіль-
ського товариства Асоці-
ації філателістів Украї-
ни Олег Поливко розповів 
про доробок двох відомих 
художників з міста Бере-
жани. Так, Олег Шупляк 
оформив два конверти 
«Супроти вітру» та «Вітер 
надії», а Олександр Кара-
невич розробив штемпель 
до 100-річчя проголошен-
ня Західноукраїнської На-
родної Республіки. Філа-
телісти краю долучилися 
також до організації кіль-
кох заходів зі спеціальних 
погашень поштової про-
дукції. Насамперед зусил-
лями Євгена Філя відбу-
лося погашення конвер-
тів «10-й Всеукраїнський 
фестиваль «Цвіт виши-
ванки», «75-ті роковини ІІІ 
Надзвичайного Великого 
Збору ОУН».  

Долучилася до співпраці 
з поштою й Тернопільська 
кінокомісія. За словами її 
представника Володимира 
Ханаса, вони започаткува-
ли серію марок «Кіномитці 
Тернопільщини».

Тернопільська художниця Олеся Гудима демонструє 
поштові знаки, на яких зображено її картини

Можна долучитися  
до творення краси

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Доволі несподіваний та оригінальний конкурс оголосила 
Сумська обласна служба зайнятості. він покликаний навести лад на тери-
торіях, прилеглих до її центрів та філій, а також утримувати в належному 
естетичному стані приміщення.

   Як повідомили в Сумському обласному центрі зайнятості, починан-
ня не потребує матеріальних затрат, а лише ініціативи й бажання праців-
ників власним прикладом створювати оази краси, підтримувати чистоту й 
охайність. При цьому ініціатори рекомендують використовувати квітковий 
та ландшафтний дизайн, популяризувати досягнення вітчизняного квітни-
карства та декоративного садівництва, нові прогресивні агротехнічні техно-
логії, аби привернути увагу громадськості до естетичного вигляду терито-
рій і формувати екологічну культуру відвідувачів центрів зайнятості. Пере-
можців визначатимуть у номінаціях «Квітник», «вертикальне озеленення», 
«Парадний вхід», «Креативність». Конкурс триватиме у два етапи, а підби-
ватимуть підсумки до 14 червня і 27 вересня 2019 року.

У Сєверодонецьку 
розпочалася акція 
«Книжкова полиця»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

БУДЕМО ЧИТАТИ. Знайти місце у своїх офісах для книжкової полиці, 
а також частково наповнити їх виданнями, які вони збирали й читали са-
мі, пропонують ініціатори акції городянам Сєверодонецька. Громадські ак-
тивісти вже зібрали бібліотеку, книжками з якої готові поділитися з іншими, 
і вважають, що так вдасться залучити до читання велику кількість людей. 

«Люди стали менше читати книжок. Увагу відвертають різні портативні 
пристрої, соціальні мережі, — каже координатор проекту Тетяна вергун. — 
За даними Київського міжнародного інституту соціології, у 2018 році 60% 
дорослого населення не прочитало жодної книжки — ані друкованої, ані 
електронної. Ми хотіли б привернути увагу до цієї проблеми».

Ініціативу вже підтримали громадські організації «Медіапростір Украї-
на», «Луганський прес-клуб» та «CityHub».
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У прифронтовому селі Донеччини  
відновили осередок культури

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДОЗВІЛЛЯ. У селі Прохо-
рівка волноваського району 
на Донеччині, що лежить за 
якийсь десяток кілометрів від 
лінії розмежування, знову від-
чинив двері відремонтований 
Будинок культури. Приміщен-
ня, де також розташована сіль-
ська бібліотека, свого часу бу-
ло постійним місцем зустрічі 

для жителів населеного пунк-
ту, аж доки сюди не доповзла 
гібридна війна. Під час обстрі-
лів у 2014—2015 роках «вог-
нище культури» зазнало по-
шкоджень, а наявні тут котель-
не обладнання та система опа-
лення давно потребували ре-
монту і заміни. Повернути до 
життя місцевий осередок куль-
тури вдалося завдяки зусил-
лям волонтерів гуманітарної 
місії «Проліска», які виконали 

значний обсяг робіт. «У межах 
проекту управління верховно-
го комісара у справах біженців 
ООН «Підтримка і захист гро-
мад поблизу лінії розмежуван-
ня» ми закупили для цього при-
міщення нове котельне облад-
нання і системи опалення на 
загальну суму понад 100 ти-
сяч гривень. За сприяння Про-
хорівської сільської ради прове-
ли монтаж нової системи та ре-
монт у холі Будинку культури, 

де зазвичай відбуваються ма-
сові заходи», — розповів керів-
ник «Проліски» Євген Каплін. 

Місцеві жителі, серед яких 
також і внутрішньо переміще-
ні особи, вже обживають відре-
монтоване приміщення: відбу-
лося святкове відкриття онов-
леного БК та концерт за участі 
самодіяльних артистів і колек-
тивів, які відтепер мають кращі 
умови для репетицій і виступів 
перед земляками.  

«Лоскотон-2019»: є переможець!
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. У черкаській 
обласній бібліотеці відбулося 
урочисте нагородження пе-
реможця літературного кон-
курсу творів для дітей «Лос-
котон-2019». Цього року ди-
плом та грошовий сертифі-
кат здобула письменниця й 
композиторка, заступник ди-
ректора Кам’янського дер-

жавного історико-культур-
ного заповідника Таміла чу-
пак. Її збірку оповідань «Ко-
сички у стані афекту» визна-
но найкращою серед вось-
ми книжок п’яти авторів (са-
ме стільки видань подали на 
розгляд конкурсної комісії 
цього року). Її привітали юні 
читачі, письменники та пред-
ставники влади.

За словами авторки «Ко-
сичок у стані афекту», ни-

нішня літературна премія в 
її житті перша, але сподіва-
ється, що аж ніяк не остан-
ня, адже в письменниці бага-
то творчих планів і амбіцій, 
які вона планує реалізувати.

Таміла чупак розповіла, 
як писала оповідання. Зачи-
тала зі збірки кумедне й ду-
же реалістичне оповідання 
«Софійка, мама і чайков-
ський», у якому не одна ди-
тина, змушена реалізовува-

ти творчі амбіції батьків, мо-
же себе впізнати. Особли-
вістю виступу письменниці й 
композитора стали пісні на її 
музику та вірші. виконала їх 
під акомпанемент Таміли чу-
пак її учениця Анна Кульбач-
на. Торік перемогу в конкур-
сі здобула письменниця й лі-
тературознавець Юлія Гон-
чар за видання «веселковий 
зоосад» і «чарівний сонце-
ворот». 
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