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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ДЕЩИЦЯ:
«Візит Президента 

скоординує наші подальші 
дії із запобігання реалізації 

російського політичного 
проєкту газопроводу 
«Північний потік-2», 

у чому наші позиції 
з польською 

стороною повністю 
збігаються».

Компроміс  
буде знайдено 

РИНОК ЗЕРНА. Підписання Меморандуму про взаєморозумін-
ня між Міністерством аграрної політики і продовольства та учас-
никами ринку щодо обсягів експорту зерна в 2019/2020 марке-
тинговому році (МР) було ініційовано під час засідання робочої 
групи з питань функціонування ринку зерна під головуванням за-
ступника очільника профільного відомства Олени Ковальової.

«Меморандум між Мінагрополітики та учасниками зернового 
ринку — важливий і традиційний документ, який цього року ми 
підпишемо вже вдев’яте. Усі попередні вісім років практика під-
писання була успішною і давала нам змогу взаємодіяти в межах 
узгоджених позицій та забезпечувати як прогнозованість експор-
ту, так і стабільність ринку зерна всередині країни», — цитує сло-
ва фахівця пресслужба Мінагрополітики.

Головний документ меморандуму — угоду про взаєморозумін-
ня на 2019/2020 МР — надішлють усім учасникам зернового рин-
ку до кінця тижня. У вересні визначать прийнятні баланси експор-
ту. За попередніми даними Мінагрополітики, очікуване виробни-
цтво зернових культур у 2019 році становитиме 71,1 мільйона 
тонн, з них 27,8 мільйона тонн — пшениця.

19,6%
становило зростання середньої 

номінальної заробітної плати порівняно 
з липнем 2018 року

ВЕРХОВНА РАДА. Перед новообраним парламентом глава 
держави поставив конкретні завдання і встановив часові межі

«Зараз країна нарешті 
зможе ввімкнути п’яту 
швидкість і впевнено 
рухатися шляхом змін»

Посол України в Польщі про спільне бачення 
небезпечних викликів для Європи від РФ 

6 8
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

«Урядовий кур’єр» з’ясовував, 
чому в умовах перевиробництва 
винограду у вітчизняних 
господарствах супермаркети 
обирають іноземний продукт

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Директор Київського центру 
розвитку місцевого самоврядування 
Олег Любімов: «Хто зволікає з 
об’єднанням сьогодні, шкодуватиме 
про це завтра»
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Соняхи рятували життя українських воїнів
«І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ…». А нині вони стали символом пам’яті про страшні події серпня 2014 року

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Про трагедію Іловайсько-
го котла, в який спекотного 

серпня п’ять років тому потра-
пили підрозділи ЗСУ й добро-
вольчі батальйони, що визволя-
ли Донбас від проросійських бо-

йовиків, писано й переписано 
чимало — від газетних статей до 
художніх і документальних кни-
жок. Ще більше належить ви-
вчити, дослідити, переосмисли-
ти, зробити стратегічні висно-
вки. Доки над цим працюють вій-
ськові та експерти-аналітики, 
українці схиляють голови перед 

тими, хто більше ніколи не поба-
чить ні соняхів, ні синього неба, 
ні рідних. Перед тими, хто навіки 
залишився в полях поблизу ні-
кому до того не відомого містеч-
ка Іловайська на Донеччині.   

У День пам’яті захисників 
України, які загинули в бо-
ротьбі за незалежність, сувере-

нітет і територіальну цілісність 
держави (відповідний указ гла-
ва держави підписав 24 серп-
ня цього року), Президент Во-
лодимир Зеленський прибув 
до Міністерства оборони для 
участі в церемонії вшанування 
пам’яті загиблих українських 
воїнів. 

На церемонії були присутні 
секретар РНБО Олександр Да-
нилюк, міністр оборони Степан 
Полторак, міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков, начальник 
Генерального штабу — Голов-
нокомандувач Збройних 
сил Руслан Хомчак, рідні  
загиблих. 3
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документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Турчиним А. А. відкриті виконавчі провадження від-
носно боржників:

1. Левіт Максим Борисович, РНОКПП 3248916650, 13.12.1988 р.н., згідно з виконавчим листом  
№ 415/2542/15-ц від 26.07.2018 р., виданим Лисичанським міським судом Луганської області, ВП № 59867692;

2. Сагіров Володимир Георгійович, РНОКПП 2672413255, 02.03.1973 р.н., згідно з виконавчим листом  
№ 415/2542/15-ц від 26.07.2018 р., виданим Лисичанським міським судом Луганської області, ВП № 59868118;

3. Кадигроб Геннадій Васильович, РНОКПП 2672712596, 05.03.1973 р.н., згідно з виконавчим листом  
№ 415/2542/15-ц від 26.07.2018 р., виданим Лисичанським міським судом Луганської області, ВП № 59867912;

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВ-ПЛАСТ», ЄДРПОУ 34641700, згідно з вико-
навчим листом № 415/2542/15-ц від 26.07.2018 р., виданим Лисичанським міським судом Луганської облас-
ті, ВП № 59867216;

5. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СНАБТЕХМОНТАЖ», ЄДРПОУ 35413288, згідно з виконавчим листом  
№ 415/2542/15-ц від 26.07.2018 р., виданим Лисичанським міським судом Луганської області, ВП № 59867335.

Для вирішення питання щодо сплати боргу прошу вищезазначеним боржникам звернутися до приват-
ного виконавця Турчина Андрія Анатолійовича за адресою: вул. Лютеранська, 13, офіс 5, м. Київ, 01024,  
тел./факс +380442705035; +380952947000; електронна пошта: a.turchyn.pp@gmail.com.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє про роз-
міщення на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua витягів з рішень про порушення за-
конодавства про захист економічної конкуренції від 11.06.2019 № 73-р/к по справі № 2/01-32-19 щодо  
ТОВ «БК СПЕЦБУДТЕХНОЛОГІЯ» (ідентифікаційний код 34016029) та ТОВ «ДЕКОРБУДСЕРВІС» (ідентифі-
каційний код 33291910), від 09.07.2019 № 84-р/к по справі № 2/01-46-19 щодо ПП «СТК-58» (ідентифіка-
ційний код 37458247) та ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕХНОЕКСПОРТ» (ТОВ «АСТАКОМП») (ідентифікаційний код 
32761465), від 30.05.2019 № 66-р/к по справі № 2/01-43-19 щодо ТОВ «ДОНРЕМТЕХМАШ» (ідентифіка-
ційний код 33527369) та ТОВ «МЕГАМЕТАЛГРУП» (ідентифікаційний код 35923646); рішення про пору-
шення законодавства про захист економічної конкуренції від 18.06.2019 № 77-р/к по справі № 2/12-42-19  
щодо ФОП АЛІЄВА РУСТАМА ВІДАДІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер 3141920495); розпоряджень ад-
міністративної колегії територіального відділення від 11.06.2019 № 98-рп/к про початок розгляду справи  
№ 1/01-80-19 щодо ТОВ «ХАРКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА КОМПАНІЯ ПО ВИВЕЗЕННЮ ВІДХОДІВ» (ідентифі-
каційний код 40330104) та ТОВ «СПЕЦПРОМБУД 2016» (ідентифікаційний код 40507647); від 02.05.2019  
№ 69-рп/к про початок розгляду справи № 3/20-56-19 щодо ПФ «ГАММА-55» (ідентифікаційний код 
24482251); від 18.04.2019 № 61-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-49-19 щодо ТОВ «НВП ПОЛІ-
ГРАФСЕРВІС» (ідентифікаційний код 31212121) та ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «САМ» (ідентифікаційний код 
31169661) порушень про захист економічної конкуренції.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників  
ТОВ «Центр фізичної терапії ReLifе»

18 вересня 2019 року о 10.00 годині за адресою: м. Львів, вул. Герцена, 4, відбудуться позачергові за-
гальні збори учасників Товариства.  Перелік питань, що виноситься на голосування позачергових загаль-
них зборів учасників Товариства згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2 питання: Про звільнення директора Товариства.
3 питання: Про призначення директора Товариства.
4 питання: Про уповноваження осіб на проведення державної реєстрації зміни директора в держав-

ному реєстрі.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької 
області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за обвинува-
ченням Чемес О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 
10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, 
буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, 
викликається до суду на 14 годину 00 хвилин 09 вересня 2019 року (корп. № 1, каб. №12) для учас-
ті у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату 

бланка суворої звітності поліса 

ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт: 

АМ/8429172. 

Втрачений бланк 

вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Та-
рєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (про-
живає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228)  
викликається 10.09.2019 року об 11-00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Пугач 
Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачена Пугач М. М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брю-
сова, 61) викликається 10.09.2019 року о 10-00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 233/3258/18 за обвинуваченням Семенової Те-
тяни Вікторівни, 22 жовтня 1983 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області від 10 квітня 2018 року роз-
гляд кримінального провадження за обвинуваченням Се-
менової Тетяни Вікторівни здійснюється в порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) за відсутнос-
ті обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторів-
ну у судове засідання на 09 вересня 2019 року о 16 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/1930/17 за обвинувачен-
ням Новікова М. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5  
ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинува-
ченого (in absentia) в порядку спеціального судового 
провадження. Обвинувачені: Новіков Максим Вікто-
рович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Ва-
силь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлот-
ська, 88а/10, викликаються до суду на 10.30 год. 09 
вересня 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для участі у 
судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді 

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа  
№ 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) за об-
винуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 
червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 
грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК Украї-
ни, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патру-
шев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильо-
вич викликаються в судове засідання на 03 вересня 2019 
року на 12:00 годину у приміщення Красногвардійського 
районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дні-
про, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розгляда-
ється під головуванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі 
обвинувачені вважаються повідомленими про дату, час і 
місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного до суду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

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: GL23N011175, GL22N011176, GL22N011178, 

GL22N011213-GL22N011215
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

17.09.2019

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/44236-asset-sell-id-214675

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квартира, від 
30.12.1997 р. №21981, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, бульвар  Пуш-
кіна, буд. 30, кв. 67, видане Донецьким виробничим об’єднанням « Донецькву-
гілля», видано директором агентства по приватизації І. М. Стріга,  на ім’я Су-
соєва Любов Андріївна, Сусоєв Леонід Олександрович, вважати недійсним в 
зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме: квартира, від 
07.11.2005 р. №7-2361, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, бульвар  
Пушкіна, буд. 30, кв. 67, видане державним нотаріусом Першої донецької дер-
жавної нотаріальної контори В. Ф. Демяносова,  на ім’я Сусоєва Любов Андрі-
ївна, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозво-
лів на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку на-
дання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ п/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна
продажу дозволу,

тис. грн.
Назва об’єкта 
користування

Вид корисної 
копалини

Вид корис-
тування над-

рами

Місце розта-
шування

1 2 3 4 5 6

1 ділянка  
«Любич»

геологічне  
вивчення пісок

Київська обл., 
Броварський 

р-н
37,786

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеці-
альних дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається 
від претендентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 30 вересня 2019 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61:
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61. 

УДП «Укрінтеравтосервіс» повідомляє, що Свідоцтво про право власності від 

14.08.2006 серія ЯЯЯ №802304 (Головне управління комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

на комплекс будівель площею 3679,50 кв.м., який розташований в м. Києві за адре-

сою: Науки проспект, №57, видане на підставі наказу Головного управління комуналь-

ної власності м. Києва №1371-В, вважати недійсним.

УДП «Укрінтеравтосервіс» повідомляє, що Державний Акт від 14.01.1999 серія ЯЯ 

№382611 на право постійного користування земельною ділянкою площею 3,3000 га, 

виданий Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та ві-

тчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» на підставі рішення Київ-

ської міської ради від 24.09.1998 №8/109, яка розташована на просп. Науки, 57 у Пе-

черському районі м. Києва, вважати недійсним.

ДП «Пропан» повідомляє населення 
Київської області, що орієнтовно з 3 ве-
ресня 2019 року відбудеться зниження 
відпускної ціни на скраплений газ у ба-
лонах для потреб населення до 271 грн. 
00 коп. за 1 балон (об’ємом 50 л, вагою 
21 кг).

З  09.09.2019 ПрАТ «Датагруп» оновлює тарифні плани на послуги «SIP Trunk від Дата-

груп» та «Віртуальна АТС» для абонентів — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування розміщено на сайті   

www.datagroup.ua. Отримати додаткову інформацію можна також і за номером телефону 

Контакт-центру 0 800 211 000.

Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Заріччя» Хмельницької міської ради код ЄДРПОУ 14171171 повідомляє про при-
пинення шляхом реорганізації (приєднання) до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради.

Голова ліквідаційної комісії Вітковська Наталія Володимирівна (Заступник начальника управління — начальник планово-фінансового відділу управ-
ління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради).

З моменту призначення комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами (рішення Хмельницької міської ради від 26.06.2019 
№28).

Вимоги кредиторів до КП «УМК «Заріччя» приймаються протягом 2 місяців з дати публікації цього оголошення. Порядок пред’явлення — надсилан-
ня довільної форми письмової вимоги за адресою: вул. Проскурівська 1, м. Хмельницький. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 серпня 2019 р. № 612-р 
Київ

Про підтримку пропозиції щодо прийняття 
Республіки Узбекистан у члени Гаазької 
конференції з міжнародного приватного 

права
Підтримати пропозицію Уряду Королівства Нідерланди щодо прийняття Республі-

ки Узбекистан у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.
Міністерству закордонних справ поінформувати Постійне бюро Гаазької конфе-

ренції з міжнародного приватного права про зазначене рішення Кабінету Міністрів 
України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 серпня 2019 р. № 774 
Київ

Про внесення зміни до пункту 21 додатка  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВляє:
Внести зміну до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 80, ст. 2441; 2018 р., № 10, ст. 360, 
№ 37, ст. 1301, № 50, ст. 1756; 2019 р., № 19, ст. 662, № 26, ст. 904), доповнивши його 
після слів «театрально-видовищному закладу культури «Київський академічний Мо-
лодий театр» словами «, Музею історії міста Києва».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 серпня 2019 р. № 603-р 
Київ

Про схвалення проекту листа Уряду України 
до європейського інвестиційного банку щодо 
проекту «Розвиток аграрної інфраструктури 
та генерування енергії на основі біомаси»
1. Схвалити проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку 

щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування у розмірі 250 млн. до-
ларів США зазначеним Банком проекту «Розвиток аграрної інфраструктури та гене-
рування енергії на основі біомаси» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Єв-
ропейським інвестиційним банком, вчиненої 14 червня 2005 року в м. Люксембурзі.

2. Уповноважити Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну підписати зазна-
чений лист. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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У вересневу днину до гаю  
по калину
ТРАДИЦІЇ. На честь осіннього сонця в народі  
справляють весілля свічки

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Прогнози на високий уро-
жай справдилися. Кілька 

несприятливих днів із доща-
ми і грозами останнього літ-
нього місяця не завадили хлі-
боробам стовідсотково і  без 
втрат зібрати врожай ранніх 
зернових. Традиційно пер-
шими успішно віджнивува-
ли фермерські господарства 
Дніпропетровської, Запо-
різької, Миколаївської, Хар-
ківської областей. За повідо-
мленням пресслужби Мін-
агрополітики, серпневий на-
молот збіжжя буде вагомим. 
До слова, маємо щедрий уро-
жай кавунів, динь і виногра-
ду. Щодо  осінньої віддачі ни-
ви є сподівання, що вона та-
кож буде рясною.

За повідомленнями дер-
жавних і народних синопти-
ків, упродовж наступного  мі-
сяця погода часто змінювати-
меться, але теплих сонячних 
днів буде більше. Для прогно-
зування погодних умов жов-
тня, листопада і зимових мі-
сяців  знаковими  для спосте-
режень  за прикметами у ве-
ресні старі люди здавна вва-
жають  дні релігійних свят. 

Луки Брусничника, 5 ве-
ресня. О цій порі починаєть-
ся активний падолист, осо-
бливо з горіха, берези та оси-
ки. Варто звернути увагу на 
листя осики. Якщо воно лягає 
на землю сріблястим боком, 
зима буде теплою, а якщо 
навпаки — холодною. Якщо 
не буде ранкових примороз-
ків, весь місяць буде теплим. 
Шпаки збираються у зграї, а 
журавлі відлетіли у вирій — 
зима буде рання.  На Гуцуль-
щині цього дня відзначають 
свято вовків. Будь-які дії з 
худобою (продавати, різати, 
дарувати) чинити не слід. 

11 вересня — православ-
не свято Усікновіння голо-
ви Хрестителя Господнього  
Іоанна (Головосіки). Пророка 
скарали за критичні вислов-
лювання на адресу правите-
ля Галілеї Ірода Антипи. У 
наш час цього дня поминають 
воїнів, які загинули на по-
лі бою. Це єдиний день, коли 
не  варять борщу і не вжива-
ють  овочів, що мають круглу 
форму (капусту, буряк, кар-
топлю, цибулю). За великий 
гріх вважається щось руба-
ти, різати, копати. Не  можна 
споживати скоромних страв 
— суворий піст. Від Усікно-
віння починаються холодні 
зоряні ночі. Якщо небо цього 
дня вкрите хмарами — осінь 
буде холодною.

У наш час відроджуєть-
ся свято осіннього Сонця — 
Весілля Свічки. За церков-
ним календарем цього дня 
відзначають  свято Семена 
Стовпника, з яким пов’язано 
багато народних прикмет. 

Фольклорно-етнографіч-
ні гурти Київського будин-
ку вчителя і міста Тальне 
на Черкащині демонстру-
ватимуть цього дня яскра-
ву обрядову виставу «Ве-
сілля Свічки». Тальнівський 
фольклорний гурт «Оріяни» 
побував із цією виставою у 
багатьох  країнах. 

З 14 до 21 вересня триває 
друге бабине літо. Ночі ста-
ють дедалі довшими, а дні 
— коротшими. Якщо із цьо-
го дня відлітають у вирій гу-
си, зима буде ранньою.  Як-
що клин летить високо, осінь 
буде затяжною; якщо низь-
ко — зима буде сніжною.

У першій половині верес-
ня у багатьох  наших селах, 

що лежать на берегах во-
дойм чи неподалік гаїв, про-
ходить ще одне велелюдне 
молодіжне  свято — похід ді-
вчат до лугу чи гаю по кали-
ну. Дійство супроводжуєть-
ся співами, танцями, обрядо-
вими іграми. Прийшовши на 
луг чи на берег водойми, ді-
вчата знаходили кущ кали-
ни. Простеливши біля ньо-
го скатертину, розкладали 
на ній різні наїдки власного 
приготування. Під час тра-
пези жартували, загадува-
ли загадки, співали. Завер-
шивши частування, обламу-
вали з калини кетяги. З пер-
шого зламаного кетяга кла-
ли дві ягоди в рот, промовля-
ючи ім’я обранця. Кожну ді-

вчину з калиною вдома зу-
стрічала мати, брала з її рук 
кетяг і промовляла: «Будь, 
доню, і ти червоною та здо-
ровою калиною, незайманою 
та чистою до вінця! А ти, ка-
лино, будь гожою на коро-
вай, гільце, квіти весільні та 
хрестинні, на здоров’я лю-
дям, на добро нашого дво-
ру». Сценарій цього чудово-
го національного  свята по-
дано у книжці журналістки, 
дослідниці народних обрядів 
Ольги Рудковської «Забуте і 
воскресле». 

Різдво Богородиці здав-
на вважають днем жіноцтва. 
Свята опікується бездітни-
ми і допомагає їм стати по-
роділлями. Цього дня май-
бутні мами повинні приго-
щати обідом і обдаровува-
ти бідних. «Друга Пречиста 
відчиняє двері осіннім холо-
дам і зливам», — стверджує 
прислів’я. Чар-зілля і лікар-
ські трави збирати не слід.

Свято Петра і Павла осін-
ніх у народі ще називають 
днем Горобинника. Горобина 
цього дня іменинниця. Серед 
природних українських на-
ціональних символів дерево 
на почесному місці поряд із 
вербою й калиною. Існує на-
родна прикмета: якщо горо-
бина вродила рясно — осінь 
буде дощова, а якщо ягоди 
рано дозріли (до початку ве-
ресня) — зима буде суворою.

На Здвиження уже можна 
їсти волоські горіхи. До цьо-
го дня не дозволено, бо їхня 
серцевина має форму хрес-
та. Перших чотири плоди 
слід кинути на чотири боки. 
Це своєрідний оберіг від не-
щасного випадку. Ведмеді 
лаштують барлоги. Лисиці і 
змії — нори. «На Здвиження 
жупан з кожухом міняють-
ся», — нагадує прислів’я.

Здрастуй, осінь золота! Го-
туйтеся, дівчата, у вересневу 
днину до гаю по калину!

Карпатами —  
на хонді «Африка»

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ГІРСЬКІ ПОДОРОЖІ. Оригінальну прогулянку на мотоци-
клі здійснив житель селища Ямпіль Сумської області Андрій 
Клипа. Упродовж п’яти днів він подолав понад 3100 кіломе-
трів гірськими дорогами Карпат в Україні й Румунії. Як роз-
повів мандрівник, подорожами захопився давно: спочатку 
автомобільними, а згодом мотоциклетними. Довго виношу-
вав мрію вирушити в Карпати і нарешті втілив її. Ночував Ан-
дрій у наметі, харчувався в кафе та ресторанчиках, що тра-
плялися на шляху. 

Повернувшись додому, планує нову мандрівку: хоче поба-
чити Грузію й Азію, а також проїхати Румунією. Андрій Клипа 
за освітою вчитель — закінчив Глухівський державний педа-
гогічний університет ім. О. Довженка. Працював у школі, ра-
йонній державній адміністрації, банку. А шість років тому за-
снував власну справу. Як байкер бере участь у різних зібран-
нях, які проводять побратими по захопленню. Побував на та-
ких зустрічах у Глухові, Сумах, Черкасах, Вінниці. Саме там, 
на його думку, найцікавіше спілкуватися з мотомандрівни-
ками, які вже побачили якщо не весь, то принаймні пів світу. 

ПРИВІТАННЯ

НАШ КАЛЕНДАР
1 вересня —  День знань; День підприємця
2 вересня —  День нотаріату
3 вересня —   5 років тому (2014) російські окупанти зруйну-

вали село Побєда на Луганщині
5 вересня —  Міжнародний день благодійності
8 вересня —   День танкістів; День працівників нафтової, 

газової та нафтопереробної промисловості; 
Міжнародний день грамотності

10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня — Головосіки. Суворий піст
12 вересня — День співпраці Південь-Південь ООН
14 вересня —  День фізичної культури і спорту; День укра-

їнського кіно
15 вересня —  День працівників лісу; Міжнародний день де-

мократії
16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня — День рятівника
21 вересня —  День миру; День винахідника і раціоналізато-

ра; День фармацевтичного працівника; Різд-
во Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста

22 вересня —  День партизанської слави; День машинобу-
дівника

23 вересня — Петра і Павла осінніх
23-29 вересня — Всесвітній тиждень моря
26 вересня —  Міжнародний день боротьби за повну ліквіда-

цію ядерної зброї 
27 вересня —   Всесвітній день туризму; Воздвиження Чесно-

го Хреста Господнього. Суворий піст
28 вересня —  90 років від дня народження Д. Павличка 

(1929), українського поета
30 вересня —  День усиновлення; Всеукраїнський день біб-

ліотек; Всесвітній день перекладу

Похід дівчини по калину — вересневий обряд на гарного хлопця і вдале заміжжя

30 серпня святкує свій ювілей перший віце-президент 
УСПП, заслужений економіст України, громадський діяч

Сергій Мефодійович Прохоров.
У своєму активі він має чимало досягнень. Лобіює 

ефективне впровадження політики енергозбереження, 
раціонального використання води, ідеї циклічної еко-
номіки та реалізацію національних та локальних проек-
тів в цій царині. Завдяки зусиллям Сергія Прохорова ак-
тивно розвивається співпраця і з литовськими партера-
ми – він очолює Українсько-литовську ділову раду, яка  
сприяє виходу українських підприємців на ринки ЄС.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, натхнення, безлічі но-
вих ідей та можливостей до їх реалізації! Нехай і нада-
лі Ваш оптимізм, діловий підхід та знання гуртують ко-
лег, друзів і партнерів задля розвитку країни, її економі-
ки та суспільства!

Друзі та колеги з УСПП
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