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ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Місцева влада двадцяти міст 

уже ухвалила рішення про 
коригування тарифів на 

тепло. Тобто їхні жителі 
отримають зменшену 

комунальну 
платіжку  
за тепло».

Адреса підтримки  
й розуміння 

СОЦПОЛІТИКА. У 2020 році в Україні запрацює гаряча лінія 
для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насиль-
ства, насильства за ознакою статі, стосовно дітей або від загрози  
вчинення таких дій. Прийматимуть звернення громадян за номе-
ром 15-47. 

«Відкриття й роботу кол-центру буде запроваджено протягом 
кількох місяців, адже функціонування має бути якісним, професій-
ним, ефективним. З нового року розпочнеться підготовка фахівців, 
облаштування самого центру та функціонування цих процесів», — 
цитує слова заступника міністра соціальної політики з питань євро-
пейської інтеграції Сергія Ніжинського пресслужба відомства.

Реалізація ініціативи стала можливою завдяки плідній співпраці 
із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, а також за особистої 
підтримки Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який підписав по-
станову КМУ №1145 про створення кол-центру.

6,5 млрд грн
невиплачених аліментів стягнуло цього 

року Міністерство юстиції зі злісних 
боржників 

ДОЧЕКАЛИСЯ! Напередодні свят відбувся другий обмін 
полоненими між нашою країною та стороною агресора

76 бранців Кремля 
зустрінуть  
новий рік удома

Прем’єр-міністр про менші суми у квитанціях за тепло 
вже із січня 2020 року в Луцьку, Дніпрі, Маріуполі, 
Житомирі, Кривому Розі, Білій Церкві, Бучі, Обухові, 
Кропивницькому, Сєверодонецьку, Полтаві, Рівному, 
Сумах, Тернополі, Харкові, Херсоні, Черкасах, 
Чернівцях, Чернігові, Києві
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ДОКУМЕНТИ

Хто став переможцем 
10-го  Всеукраїнського 
конкурсу юних 
кореспондентів  
«Я журналіст!»

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ

Постанова КМУ «Питання організації оформлення та видачі 
Міністерством закордонних справ, дипломатичним представництвом 
чи консульською установою України довідки, що підтверджує 
переслідування через політичні переконання громадянина  
Російської Федерації у країні своєї громадянської належності»
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Бурштин отримав законний статус
ДОЧЕКАЛИСЯ.  На 29-му році незалежності сонячний камінь працюватиме на Україну

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

У держбюджеті-2020, який 
Верховна Рада ухвалила ще 

в листопаді, передбачили пів мі-
льярда гривень надходжень від 
видобутку бурштину. Голова Ра-
хункової палати України Вале-

рій Пацкан одразу ж зауважив: 
це не підкріплено законодав-
ством, тому є ризик, що кошти 
просто не надійдуть. 

Іншими словами, народні об-
ранці поставили воза попере-
ду коня, як, зрештою, робили 
й у попередні роки. До держ-
бюджету вносили певну циф-

ру, якої успішно не виконува-
ли. Та 19 грудня, на Миколая, 
депутати зробили нам довго-
очікуваний подарунок: остаточ-
но ухвалили урядовий законо-
проєкт №2240 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо врегулювання 
питання видобутку бурштину» і 

взяли за основу той-таки урядо-
вий №2241. На розгляді ще один, 
№2242.

Усі три документи комплек-
сно врегульовують видобуток 
бурштину. Отже, шанс напо-
внити головний державний га-
манець від видобутку сонячного 
каменю на 29-му році незалеж-

ності нарешті з’явився. Імовір-
ність підпису Президента май-
же стовідсоткова, адже саме з 
його ініціативи уряд зробив по-
дання. Щоправда, аби шанс та-
ки став реальністю, потрібно 
ухвалити ще чимало під-
законних актів та урядо-
вих постанов. 

На рідній землі наших зустріли теплом і гостинністю
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ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 -2 +3 Черкаська -2 +3 -2 +3

Житомирська +2 -3 +2 -3 Кіровоградська -2 +3 -2 +3
Чернігівська -2 +3 -2 +3 Полтавська +2 -3 +2 -3
Сумська +2 -3 +2 -3 Дніпропетровська -2 +3 -2 +3
Закарпатська +1 -4 -2 +3 Одеська -2 +3 +1 +6
Рівненська +2 -3 +2 -3 Миколаївська -2 +3 0 +5
Львівська +2 -3 +2 -3 Херсонська -2 +3 +1 +6
Івано-Франківська +2 -3 +2 -3 Запорізька -2 +3 0 +5
Волинська +2 -3 +2 -3 Харківська +2 -3 +2 -3
Хмельницька +2 -3 +2 -3 Донецька -2 +3 -2 +3
Чернівецька +2 -3 +2 -3 Луганська -2 +3 -2 +3
Тернопільська +2 -3 +2 -3 Крим 0 +5 0 +5
Вінницька -2 +3 -2 +3 Київ -1 +1 -1 +1

Укргiдрометцентр

Аперкот  
від Марини Мальованої

Роман КИРЕЙ, 
 «Урядовий кур’єр

БОКС. черкащанка Марина Мальована наполегливо готується 
до міжнародного турніру з боксу, який відбудеться у Франції в бе-
резні наступного року. Ці змагання будуть важливим етапом під-
готовки до Олімпійських ігор у Токіо 2020 року. До складу тренер-
ського штабу збірної країни, повідомили у відділенні НОК у чер-
каській області, увійшов її батько й тренер  Андрій Мальований. 
Багато любителів боксу пам’ятають красиву цьогорічну перемогу 
на профі-рингу, коли Марина ще в першому раунді нокаутувала 
опонентку з Грузії Анукі Цопурашвілі. Цей бій у Німеччині спричи-
нив справжній ажіотаж, тож Мальовану вважають дуже перспек-
тивною спортсменкою зі значним послужним списком. 

Боксом Марина займається з шести років. Проте глибинне ро-
зуміння цього спорту і його краси прийшло пізніше. Усі побоюван-
ня та страхи допоміг подолати батько. Звісно, неприємно одер-
жувати удари в голову, мати синці, ламати ніс, але ці дрібниці, 
як каже спортсменка, нічого не варті порівняно з відчуттям пе-
ремоги, коли стоїш на п’єдесталі і всі бачать прапор твоєї краї-
ни. П’ятнадцятирічною вона стала чемпіонкою Європи, майстром 
спорту, була чемпіонкою України серед юніорів, потім серед моло-
ді, далі у дорослому боксі, згодом перейшла в Олімпійську ваго-
ву. Цього року дебютувала на профі-рингу. Виступає за німецький 
клуб First Punch.

Дід Мороз завітав через вікно
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Вже дру-
гий рік поспіль пацієнтів Мико-
лаївської обласної дитячої лі-
карні вітають з новорічними та 
різдвяними святами Діди Мо-
рози, що спускаються з да-
ху лікарні. Як зазначає ініціа-
тор та організатор проєкту іло-
на Кочарян, ми хочемо, аби у 
дітей, які під час свят змушені 
перебувати в лікарні, був гар-
ний настрій і всі вони отримали 
подарунки. А це 318 дітей в об-
ласній лікарні та 150 пацієнтів 
Миколаївської міської лікарні. 

В акції взяли участь вісім 
Дідів Морозів та Снігуронь-
ка, альпіністи будівельної фір-
ми «Висота». Всі вони в костю-
мах казкових героїв спустили-
ся з даху лікарні на спеціаль-
них мотузках, постукали в па-
лати до дітей, привітали їх зі 
святами та вручили подарун-
ки. Гостинці для діточок зібра-
ли небайдужі миколаївці, які 
переглянули звернення в со-
ціальних мережах та переда-
ли придбані подарунки органі-
заторам. 

У результаті сюрприз ви-
дався на славу, і діти, і дорос-
лі отримали заряд позитиву на 
всі свята. А на думку медичних 
працівників, гарні емоції спри-
ятимуть якнайшвидшому оду-
жанню маленьких пацієнтів. 

Дуб «Гаврило» став пам’яткою природи
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Збереження біо-
логічного і ландшафтного різно-
маїття — мета і засіб підтриман-
ня екологічної рівноваги в біо-
сфері. Тішить, що на Вінниччи-
ні збільшується кількість запо-
відних територій. Нещодавно у 

Бершадському районі створили 
ландшафтний заказник місце-
вого значення «Костоління», по-
кликаний охороняти і зберігати 
у природному стані ділянку ти-
пового ландшафту Поділля з лі-
совою, чагарниковою та лучно-
степовою рослинністю. На йо-
го території росте понад 60 ви-
дів рослин, зокрема червоно-

книжних (цекосарики черепич-
ні, гвоздика бузька,  підсніжник 
звичайний, горицвіт весняний), 
а також мешкає  17 видів птахів. 

З ініціативи учителів та шко-
лярів Війтівської загальноосвіт-
ньої школи Липовецького райо-
ну створено орнітологічний за-
казник місцевого значення «Вій-
товецький». Тут у природному 

стані збережено ділянку водно-
болотних угідь у долині струмка, 
що впадає в річку Сібок. На те-
риторії заказника в різні періо-
ди року мешкає  93 види птахів. 
А нещодавно став ботанічною 
пам’яткою природи місцевого 
значення і дуб «Гаврило»: йому 
вже майже 200 років, а росте він 
у Вінниці. 

Ярослав Мудрий — у серці Будапешта
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ГЛИБИНИ. У Будапешті 
урочисто відкрили виставку, 
присвячену ролі у вітчизня-
ній історії одного з фундаторів 
Київської Русі Ярослава Му-
дрого. Відкриття вернісажу су-
проводжував концерт класич-
ної музики. Для заходу, що за-

цікавив багатьох українців, які 
живуть у сусідній країні, а та-
кож широке коло поціновува-
чів історії та мистецтва з чис-
ла самих угорців, було надано 
Лицарську залу базиліки Свя-
того іштвана. Виставку в цій 
величній духовній споруді — 
угорській національній святи-
ні, що у самому центрі Буда-
пешта, відкрила Посол Украї-

ни в Угорській Республіці Лю-
бов Непоп. Вона підкресли-
ла символічність заходу, який 
став останнім із циклу виста-
вок, що відбувалися в базилі-
ці Святого іштвана. Особливе 
значення цієї виставки поля-
гає в тому, що її відкрито до 
Дня Святого Миколая в Украї-
ні, а також напередодні Різдва 
в Угорщині.

Картини художників, які відтво-
рюють епоху Ярослава Мудрого 
та його діяння, гості переглянули 
з великим інтересом. Після цього 
насолодилися яскравим концер-
том класичної музики. У головній 
залі базиліки виступали україн-
ські музиканти, які живуть в Угор-
щині, відгукнувшись на прохання 
Українського національного това-
риства в цій країні.

95-річчя aльмa матер  
відзначили двома виданнями 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. До урочистостей 
з нагоди 95-річчя заснуван-
ня Сумського державного пе-
дагогічного університету ім. 
А. Макаренка додалися пре-
зентації двох видань, які роз-
повідають про славетну істо-
рію вишу. Цими днями педа-

гогам і гостям у закладі пре-
зентували книжку заслужено-
го журналіста сумчанина Ми-
хайла Осташевського «Мака-
ренківська alma mater», яка 
об’єднала під обкладинкою 
не тільки захопливу розповідь 
про майже столітню історію 
закладу, а й понад 1200 світ-
лин, серед яких архівні, із 20-х 
років ХХ століття. 

За словами ректора СДПУ 
професора Юрія Лянного, це 
своєрідний педагогічний літопис 
одного із провідних вишів краї-
ни. Кожна сторінка містить екс-
клюзивну інформацію про куз-
ню педагогічних кадрів не тільки 
Сумщини, а й усієї України. 

Друге видання — науково-
допоміжний бібліографічний 
покажчик, у якому понад 1300 

посилань на публікації про виш 
у місцевих, загальноукраїн-
ських та закордонних видан-
нях. Як наголошує відповідаль-
ний редактор директор Науко-
вої бібліотеки університету іри-
на Железняк, такий путівник 
надруковано вперше і він став 
компасом для всіх, кого ціка-
вить історія педагогічної Сум-
щини. 
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Марина наполегливо готується до нових важливих боїв
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До пацієнтів лікарні з даху спустилися вісім Дідів Морозів
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