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оголошення

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

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора 
Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 

Державне агентство лісових ресурсів України оголошує про проведення конкурсу на посаду ди-
ректора Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

Конкурс проводиться відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність» та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника Дер-
жавної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 
року № 998.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, ма-
ють науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових праців-
ників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід роботи на керівних по-
садах у галузі лісового господарства не менш як два роки.

Строк подання документів — два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
• заяву про участь у конкурсі на ім’я керівництва Держлісагентства, в якій зазначається про засто-

сування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 За-
кону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 см;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відпо-

відно до Порядку проведення обов’язкових і попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер-
дженого 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 правопору-

шення;
• копію паспорта, засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки;
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені у вста-

новленому порядку.
Документи надсилати на адресу: 01601, м Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, Державне агентство лісо-

вих ресурсів України, Сектор персоналу.
Телефон для довідок: (044) 235-40-99, електронна адреса s.shal@forest.gov.ua
Вибори керівника державної наукової установи відбудуться  02 вересня 2019 року у приміщенні Україн-

ського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації  
ім. Г. М. Висоцького за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 86, 61024, Україна.

Оголошення
про намір Державного підприємства «Спецагро»  

передати державне майно в оренду,  
щодо якого надійшла заява

Назва органу управління — Міністерство аграрної 
політики та продовольства України

Балансоутримувач — Державне підприємство 
«Спецагро», код за ЄДРПОУ 38516592, 01001, м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, 24, (044) 279-85-89

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про 
оренду:

Найменування — Частина нежитлового примі-
щення першого поверху (кімната № 101) адміністра-
тивної будівлі літ. «А» за адресою: Б. Грінченка, 1;

Реєстровий номер — 38516592.1 МШИМУЕ1134; 
Місцезнаходження — м. Київ, вулиця Бориса Грін-

ченка, 1; 
Загальна площа — 29,2 кв. м;
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн - 

Оцінка не проводилася; 
Максимально можливий строк оренди — 2 роки 

11 місяців;
Мета використання — Розміщення громадської 

організації .

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО 

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Ярошевський Володимир Івано-
вич, 29.06.1966 року народження, останнє відоме 
місце проживання: м. Херсон, вул. Паровозна, 121, 
відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 20.11.2018 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №22015230000000058 за обвину-
ваченням Ярошевського Володимира Івановича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про 
здійснення розгляду справи за відсутністю обвину-
ваченого (іn аbsentia) у порядку спеціального судо-
вого провадження.

Також Ярошевському В. І. повідомляється про 
те, що йому необхідно з’явитися 26.06.2019 року о 
08:30 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінально-
го провадження № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua

Cуддя Зубов О. С.

Павлоградський міськрайониий суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/122/19, справа № 185/3004/18 за обвину-
ваченням Тимофєєва Олександра Юрійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5  
КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Тимофєєв Олександр Юрійович 
викликається для участі в підготовчому судовому 
засіданні, призначеному на 20 червня 2019 року о 
09.00 годині у приміщенні Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуло за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Павлоградський міськрайониий суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/164/19, справа № 185/6279/18 за обвинува-
ченням Тимофєєва Олександра Юрійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Тимофєєв Олександр Юрійович 
викликається для участі в підготовчому судовому 
засіданні, призначеному на 20 червня 2019 року о 
10.00 годині у приміщенні Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуло за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Після смерті 10.05.2018 р. Дорошенка Віктора Івановича, 19.05.1955 р.н., у п’ятій 
ХМДНК відкрито спадкову справу. У зв’язку з цим можливих спадкоємців майна Доро-
шенко Віри Василівни, 6.04.1953 р.н., померлої 21.08.2012 р. просимо прибути до нота-
ріуса за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-А протягом 30 календарних днів від 
публікації цього оголошення.

Розшукуються спадкоємці ГОРОБЕЦЬ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА, який помер 
06 грудня 2018 року, та ГОРОБЕЦЬ ВАЛЕНТИНИ ФЕДОРІВНИ, яка померла 
23 січня 2017 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації оголошення 
за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219; тел. (057) 
364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Усім зацікавленим особам та кредиторам
Повідомляємо, що 29 травня 2019 року ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМ-

СТВОМ «ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32430850) прийнято рішення про зменшен-
ня статутного капіталу.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси пере-
буває обвинувальний акт стосовно Великого Руслана Миколайо-
вича, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 
135 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх представ-
ників у судове засідання, яке відбудеться 21.06.2019 р. о 10 год. 
00 хв. 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 згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик
Обвинувачений Соколов Володимир Миколайович, 01.11.1959 

року народження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України 
викликається об 11 год. 00 хв. 24 червня 2019 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. 411, суддя Трембач О. Л., тел. 0 (382) 70-27-54) для 
проведення судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000004 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК 
України.

Суддя О. Л. Трембач

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо виклику осіб, які не є зареєстрованими в м. Одесі  

та в Одеській області
Приморський районний суд м. Одеси повідомляє, що 26 червня 2019 р. 

о 10 годині 00 хвилин в залі засідань № 207 в приміщенні суду за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться слухання справи № 522/8804/19 за по-
зовом Коломієць Анатолія Гамзатовича до Хотиновича Владислава про захист 
честі, гідності та ділової репутації.

У судове засідання у вищевказаний час викликається відповідач — Хотино-
вич Владислав.

У разі Вашої неявки в судове засідання позов може бути розглянутий за Ва-
шої відсутності та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Д. Ю. Донцов

Втрачене 

посвідчення 

по багатодіт-

ності на ім’я 

Романюк 

Антонія, 

вважати 
недійсним.

Кремінський районний суд Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. 
Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Михайловича як обвинува-
ченого в судове засідання в кримінальному провадженні, 
справа № 420/953/17, провадження № 1-кп/414/12/2019 
стосовно Чуба Сергія Михайловича, обвинуваченого за 
ст.258-3 КК України, яке відбудеться 26 червня 2019 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин. Згідно ухвали від 04.08.2017 ро-
ку здійснюється спеціальне судове провадження в справі.

Суддя Є. М. Акулов

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Федотенкова Олександра Миколайовича, обвинувачено-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.110, ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Федотенков Олек-
сандр Миколайович, 07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст.111, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 20 червня 2019 року  
о 10-00 год. в приміщенні 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 обвинуваченого оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинувачених:
Шмаргуна Павла Вікторовича, 16.05.1959 року народження, за обвинуваченням 

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 25 черв-
ня 2019 року.

Ізюменка Василя Петровича, 30.08.1980 року народження, за обвинуваченням у 
скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 15 хвилин 25 червня 2019 
року.

Бриля Григорія Олександровича, 01.03.1979 року народження, за обвинувачен-
ням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 40 хвилин 25 черв-
ня 2019 року.

Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, 17.11.1959 року народження, за обвину-
ваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 40 хвилин  
25 червня 2019 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області,  
вул. Миру, 38-А.

З моменту розміщення цієї інформації у засобах масової інформації, вважаєть-
ся, що Шмаргун П. В., Ізюменко В. П., Бриль  Г. О. та Качуріна Л .С., отримали судо-
вий виклик. 

Суддя В. Ю. Колядов

Кремінський районний суд Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Кремін-
на, вул. Тітова, 5, викликає Корнієвського Аркадія Юрі-
йовича як обвинуваченого в судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 426/18968/17, провадження  
№1-кп/414/162/2019 стосовно Корнієвського Аркадія Юрі-
йовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1  
ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 146 КК 
України, яке відбудеться 24 червня 2019  року о 14 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов 

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/14388/16-к стосовно Рахно 
Сергія Юрійовича, 10.08.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Рахно С. Ю., зареєстрований за 
адресою: Луганська область, с. Довжанське, вул. Центральна, буд. 40.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Рахно Сергія Юрійовича, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
24 червня 2019 року о 09-30 год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., 
суддів Половинка О. М., Попова О. М.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Лені-
на, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кі-
рова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке відбудеться 15.07.2019 року о 09-00 год. до Якимівсько-
го районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимів-
ка, вул. Пушкіна, 25 тел.(06131)6-13-20) для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 20 
червня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А, каб. № 507, обвинувачену Блоху Олену Володи-
мирівну, 11 травня 1969 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 22014000000000263, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року, за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 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 Антонюк М. С.

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: GL8N04753
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

29.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42860-asset-sell-id-200966
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Юним туристам час 
вирушати в подорож

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. На Полтавщині запрацював традиційний оздо
ровчий профільний табір обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді «Юний турист».  За словами директорки табору 
Юлії Комісар, цьогоріч зібралося 30 найактивніших вихованців цен
тру: туристів, археологів, етнографів, альпіністів, краєзнавців. Най
молодші з них закінчили третій клас, найстарші — дев’ятий. Як і за
вжди, для них організують нову програму й нададуть їм змогу від
кривати нові цікаві місця. За її словами, є вихованці, які рік у рік від
відують табір. Тому організатори хочуть, щоб їм було не нудно, праг
нуть, щоб діти ближче ознайомилися з Полтавою та областю, пізна
ли свій край. На юних туристів чекають різноманітні ігри, змагання, 
навчальні заняття на байдарках, походи в кінотеатр, екскурсії, відві
дування басейну, театр мод «Моє яскраве літо», подорожі. А також 
козацькі спортивні дитячі забави і дводенний похід за маршрутом 
Міські Млини — Гора — Щербані — Розсошенці — Полтава і свято 
національної єдності «Розквітай, моя Україно!»

До музею — як до лісу
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. На базі Конотопського лісгоспу Сумського обласно
го управління лісового та мисливського господарства розпочав ро
боту лісничопросвітницький центр «Музей лісу і полювання». від
тепер при центральній садибі цього виробничого підрозділу функ
ціонує заклад, який залюбки відвідуватимуть шанувальники лісу, 
всі, хто цінує наше спільне зелене багатство. Характерно, що пер
шу екскурсію для учасників виїзної колегії управління провели юні 
вихованці місцевого шкільного лісництва, на рахунку яких  тисячі 
корисних справ.  Як зазначили начальник Сумського ОУЛМГ вік
тор чигринець та директор Конотопського лісгоспу віталій Бара
нов, у музеї зібрано розмаїту цікаву інформацію про історію гос
подарства, динаміку господарювання, найкращих працівників. во
на дає широке уявлення про конотопські ліси.  Представлено зраз
ки знарядь праці лісівників, зрізи основних деревних порід, опудала 
окремих видів мисливських тварин. Крім екскурсій, тут проводити
муть природничі уроки, практичні заняття шкільних лісництв, кон
ференції, круглі столи тощо.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +29 +34 Черкаська +16 +21 +29 +34
Житомирська +15 +20 +28 +33 Кіровоградська +16 +21 +29 +34
Чернігівська +14 +19 +27 +32 Полтавська +16 +21 +29 +34
Сумська +12 +17 +27 +32 Дніпропетровська +16 +21 +29 +34
Закарпатська +15 +20 +29 +34 Одеська +19 +24 +29 +34
Рівненська +15 +20 +28 +33 Миколаївська +17 +22 +29 +34
Львівська +15 +20 +28 +33 Херсонська +16 +21 +29 +34
Івано-Франківська +15 +20 +28 +33 Запорізька +17 +22 +29 +34
Волинська +15 +20 +28 +33 Харківська +14 +19 +29 +34
Хмельницька +15 +20 +28 +33 Донецька +16 +21 +29 +34
Чернівецька +15 +20 +27 +32 Луганська +14 +19 +27 +32
Тернопільська +15 +20 +28 +33 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +16 +21 +29 +34 Київ +19 +21  +31 +33

Укргiдрометцентр

Бурих ведмедів посилено оберігають
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ЕКОСФЕРА. ведмеді — 
один із видів диких тварин, по
пуляція яких в Україні нечис
ленна. За даними червоної 
книги, 2009 року на всій тери
торії Українських Карпат (по
над 20 тисяч квадратних кіло
метрів) їх було не більш ніж 
300 особин. в охороні ведме
дів активно допомагає всесвіт
ній фонд природи WWF в Укра
їні, реалізовуючи разом із пра
цівниками лісового та мислив
ського господарства Закарпат
тя проєкт «Збережемо рідкісні 
види». 

Щоб створити максимально 
сприятливі умови життя цьому 
наймогутнішому звірові Кар
пат, всесвітній фонд спільно 
з Німецьким інститутом про
водив тренінг для фахівців об
ласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Інформацію широкого спектра 
про бурих ведмедів отримува
ли головні мисливознавці дер
жавних господарств «Брусту
рянське», «Мокрянське», «ве
ликобичківське», на території 
яких мешкає найбільша кіль

кість тварин. Здобуті знання, 
методичні матеріали викорис
товуватимуть у роботі спеціа
лісти облуправління лісового 
та мисливського господарства.

Масштабний проєкт зі збе
реження популяції бурих вед
медів у Карпатах триває від по
чатку 2019 року. Начальник га

лузевого управління в облас
ті валерій Мурга  закликав усіх 
закарпатців підтримувати про
єкт доступними їм засобами. 
Працівники державної лісової 
охорони та єгері постійно пі
клуються про диких тварин, 
підгодовуючи їх та охороняю
чи від браконьєрів. Для облі

ку чисельності звірів викорис
товують маршрутне стеження 
за їхніми слідами. У найближ
чих планах — застосування ав
томатичних камер, молекуляр
ногенетичний аналіз із вико
ристанням біологічних мате
ріалів, які збиратимуть під час 
експедицій.

Про долю Росі — засобами мистецтва
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ДО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ. Ідея 
міжобласного мистецькоеко
логічного конкурсуфестивалю 
«Мости над Россю» народила
ся 14 років тому як відгук твор
чих людей на одну з найгострі
ших проблем сучасності  — еко
логічну. Мало не щороку старо
винне місто потерпало від за
бруднення води у колись най
чистішій українській річці Рось. 
Її нині злочинно отруюють під
приємства, а також жителі при

бережних смуг, які не перейма
ються очищенням побутових 
стоків. 

Ось і цими днями Корсунь
Шевченківський зібрав поетів, 
музикантів, співаків, щоб за
собами мистецтва вкотре при
вернути увагу до наболілого. 
Щоправда, неприємна новина 
з він ниччини про забруднення 
притоки річки Рось трохи зіпсу
вала настрій учасникам зібран
ня. Однак пісні про Рось, рідний 
край, народні мелодії збадьо
рили людей, яких сюди приїха
ло чимало. вони у відгуках про 

конкурс підкреслювали його 
актуальність. Гранпрі дістало
ся Анні Христенко із Драбова за 
виконану акапельно автентич
ну піснювеснянку, записану в 
селі Білоусівка. 

Як зазначила начальниця 
відділу культури райдержадмі
ністрації Ірина Трунцева, фес
тиваль був представницьким. 
Хоч гостей з інших областей і 
поменшало, додалися учасни
ки з різних районів черкащини. 
Отож місію фестивалю — при
вернути увагу до стану довкілля 
і долі Росі зокрема — успішно 

виконано. На конкурсі побува
ли і почули думку людей і місь
кий голова, і громадські еколо
ги та активісти, які не дають за
снути владі та управлінню вод
ними ресурсами. 

Життя підтвердило, що люд
ська тривога про долю Росі не 
безпідставна. Очевидно, само
діяльним артистам та праців
никам культури слід ще гучні
ше бити на сполох, будити гро
мадянську свідомість і совість 
тих людей, від яких залежить 
безпека довкілля і чиста вода 
в Росі.

Ловись, рибко, на Софійчину вудку!
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. 10річна 
Софійка Михалюк із Рівного 
вже добре знається на при
надах, наживках і снастях для 
риболовлі, бо змалку риба
лить із татом. Тому на змаган
ня «Дитячий поплавець», які 
підприємство «Рівнеоблводо
канал» проводить на власно
му ставку серед дітей праців
ників, пішла впевнено. І нало
вила найбільше — п’ять її ри
бин виявилися завважки 7 кі
лограмів 600 грамів. Приз — 
професійна вудка. Мала ра
діє: вдалий початок літа, що 
й казати!

Цікаво, що інші переможці 
— хлопці, яким по 8 та 9 років. 

«Наші люди тут завжди 
змагалися між собою. А ми 
вирішили впорядкувати про
цес, — каже голова товари
ства рибалок підприємства 
василь Маньковський. — 
Тож зарибнюємо став, чис
тимо його. Цього року вже 

запустили 300 кілограмів 
коропа. А в червні вчетвер
те провели змагання з ри
боловлі на поплавець серед 
наших дітей». 

Перебіг боротьби був не
дитячим: якнеяк, змагало
ся 27 команд. Це батьки з ді
тьми 5—14 років. До речі, то
рік рівняни ініціювали ще й 

змагання з риболовлі серед 
водоканалів України, де здо
були впевнену перемогу. З 
такими затятими рибалками 
— ще б пак!

Татко гордиться Софією Михалюк, яка найбільше наловила риби під час дитячих змагань
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Лісівники дбають 
про карпатських 

ведмедів, яких  
і підгодовують,  

і лікують, якщо треба
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