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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 січня 2020 року
USD 2368.620 EUR 2642.200 RUB 3.816 / AU 35802.17 AG 423.27 PT 22532.45 PD 44989.33

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КРІСТІНА КВІН:
«Команда посольства  

й надалі працюватиме 
в тісному партнерстві 

з українським урядом і 
громадянським суспільством, 

підтримуючи суверенітет і 
територіальну цілісність 

України та реформи,  
які допоможуть 

їй побудувати 
процвітаюче 

європейське 
майбутнє».

Ті, хто хочуть працювати, 
матимуть таку змогу 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ. Уряд створює платформу для полегшен-
ня контакту роботодавця та потенційних працівників (ідеться 
про людей з інвалідністю). За словами Прем’єр-міністра Олек-
сія Гончарука, фокус полягає в доступності людини з інвалід-
ністю до робочих місць та соціально-культурних об’єктів. Як ін-
формує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міні-
стрів, створення робочих місць для людей з інвалідністю — це 
швидке реагування уряду на проблематику: людина з інвалід-
ністю має здобути якісну професійну підготовку для підвищен-
ня її конкурентоспроможності, яка здійснюватиметься через 
запровадження ваучерів на освіту, спільних програм підготов-
ки зі Службою зайнятості та роботодавцями. 

«Людина з інвалідністю не має бути ізольованою від суспіль-
ства, вона має отримувати гідний рівень утримання та догляду. 
А ті, хто хоче працювати і стан здоров’я дає змогу це робити, 
матиме для цього всі можливості», — каже міністр соціальної 
політики Юлія Соколовська. 

50% ВВП 
Обсяг державного боргу України 

опустився нижче за цей показник 
уперше з 2013 року  

ЦІНА КОМПРОМІСУ. Нафтогаз, Оператор ГТС України  
та Газпром підписали пакет угод для забезпечення транзиту 
російського газу на найближчі п’ять років

Качай або плати!

Тимчасово повірена у справах США про незмінність 
підтримки нашої країни

4 5 
АРХЕОЛОГІЯ 

Автопром:  
на Закарпатті 
втретє відбувся  
щорічний «Форум 
ініціатив. Кластер» 

ПЕРСПЕКТИВА

У Миколаєві представлено 
підсумки досліджень,  
які підтверджують 
несподіваний слід в історії 
відомого городища
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Підсумки Кабміну-2019: підготовка  
до великого старту

Олексій ГОНЧАРУК,  
Прем’єр-міністр України 

Українці звикли, що урядовці завжди 
бадьоро звітують про свої здобутки, 

але оминають незручні моменти в роботі.
Хочу покінчити з цією традицією. Про-

дуктивний діалог вимагає чесності. Це 

були шалені чотири місяці: нам багато 
вдалося, дещо могло би бути краще, але 
найголовніше попереду.

НемОжливО ефеКтивНО УпРАвляти 
тим, щО Не мОжНА виміРяти

Здається, це вільна цитата Пітера Дру-
кера, відомого американського економіс-
та австрійського походження. Він був на 

100% правий. Коли точно не знаєш, де са-
ме докладати зусилля та ресурси, вихо-
дить «гасіння пожеж», а не робота.

Тому одна з перших дій, яку ми зробили 
після формування команди уряду, звісно, 
почали великий аудит країни.

Уперше в Україні на карту була нане-
сена вся інфраструктурна мережа: садки, 

школи, лікарні, бібліотеки, кіно театри, 
суди, офіси прокуратури. Завдяки цьо-
му ми дізналися, наприклад, що з 400 ста-
ціонарних відділень, в яких лікуються  
пацієнти з інсультом, лише 158 забезпе-
чені необхідним діагностичним об-
ладнанням для визначення тактики 
подальшого лікування.
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документи

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

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: GL16N015496
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

20.01.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
45986-asset-sell-id-251689

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: GL3N014441; GL18N014467
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

21.01.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/46010-asset-sell-
id-251732,46011-asset-sell-id-251733

Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля 
ДеРЖАВнОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«САнАТОРІЙ «кОнЧА-ЗАСПА»

Відповідно до ч. 4 ст 4 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТОРІЙ «КОНЧА-ЗАСПА» 
інформує, що 26.12.2019 р.  Управлінням екології та природ-
них ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) було видано висно-
вок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Ви-
добування питних підземних вод для власних господарсько-
побутових потреб, передачі води вторинним водокористува-
чам, з ділянки «Конча-Заспа» Київського родовища питних 
підземних вод, що розташована в південній частині Голосі-
ївського району» № 077-6416, та вважає допустимим прова-
дження планованої діяльності з огляду на те, що на підста-
ві наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на ком-
поненти довкілля сукупний вплив планованої діяльності при 
штатному режимі експлуатації є екологічно допустимим.  

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності — 20198294427, дата офіційного 
опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля — 27.12.2019 р. 

З матеріалами висновку з оцінки впливу на довкілля у повно-
му обсязі можна ознайомитися на сайті Реєстру ОВД — Міністер-
ства екології та природних ресурсів України за посиланням: http://
eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4427/reports/0Vo4YO88lZ.pdf.

національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс  
на посаду директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  

імені Івана Зязюна нАПн України
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, 

мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та 
(або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років, а також високі моральні якості та ор-
ганізаторські здібності.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення. Вибори директора Інститу-
ту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбудуться 12 березня 
2020 року. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація 

про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою 
статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- 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, що видається 

відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний ві-
сник 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 обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за 

місцем роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН 

України, кімн. 214. 
Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21.

До відома колишніх власників та осіб, які можливо користува-
лись квартирою за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, буд. 29-А, 
кв.112 (надалі — квартира).

Пропонуємо Вам протягом двох тижнів з моменту опубліку-
вання цього оголошення звернутися до ТОВ «ФК «МОРГАН КЕ-
ПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40008320), письмово повідомивши за телефо-
ном +380503260850 про час та дату Вашого відвідання квартири. 
Дата та час відвідання не повинні перевищувати строк двох тиж-
нів з моменту публікації цього оголошення. 

У разі відсутності звернень від вищевказаних осіб ТОВ «ФК 
«МОРГАН КЕПІТАЛ» звільнить квартиру від мотлоху та іншого 
сміття. 

Втрачені державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії КВ № 140050, площею 0,0994 
га з кадастровим номером 8000000000:90:390:0206, 
який зареєстровано в книзі записів реєстра-
ції державних актів на право власності на зем-
лю 06.02.2006 за № 07-7-022551, державний 
акт на право власності на земельну ділянку серії  
КВ №140049, площею 0,0996 га з кадастровим но-
мером 8000000000:90:390:0106, який зареєстрова-
но в книзі записів реєстрації державних актів на пра-
во власності на землю 27.02.2006 за № 07-7-02330, 
видані на ім’я Бутко Світлани Іванівни, вважати  
недійсними. 

Київський районний суд м. Харкова по цивільній 
справі 953/20725/19 за позовом Василевської Люд-
мили Степанівни, Василевської Наталії Михайлівни 
до Василевського Михайла Юрійовича про визна-
ння права власності у зв’язку з набувальною давніс-
тю викликає до суду відповідача Василевського Ми-
хайла Юрійовича (останнє відоме місцеперебування: 
м. Харків, вул. Метробудівників, буд. 27, кв. 7), на су-
дове засідання, яке відбудеться 20.02.2020 року о 
16.00 год. у приміщенні Київського районного суду 
м. Харкова за адресою: вул. Валентинівська, 7-Б, за-
ла № 2. 

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

Царичанська державна нотаріальна контора 

Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після 

померлого 11.07.2019 року Букрєєва Сергія 

Олександровича. Спадкоємців прохання 

звертатися до нотаріальної контори за адресою: 

51000, Дніпропетровська область, 

Царичанський район, смт Царичанка, 

вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, 

тел. 056 903-14-68.

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій, серія АА №240354, на ім’я 

Єгорченка Валерія Олексійовича, вважати недійсним.

ТДВ «Ск «Ю.ес. Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої звітнос-
ті полісів ОСЦПВВНТЗ в кількості 4 (чотири) шт. Вважати недійсни-
ми наступні номери бланків: АМ4726630, АМ4726660, АМ4736946, 
АМ2056616.

Втрачений судновий білет 
№ SRU 002321 на човен бортовий  номер UA 4611 KV, 

виданий  03.03.2016 р. на ім’я Поддубного Володимира Вікторовича, 
вважати недійсним. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1156-р 
Київ

Про розподіл у 2019 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту  
на сході України

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затверди-
ти розподіл у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком.

2. Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутріш-
ньо переміщених осіб забезпечити погодження розподілу субвенції, передбаченого 
цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 27 листопада 2019 р. № 1156-р

РОЗПОДІл 
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України

Код бюджету
Найменування місцевого  

бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Житомирська область
06201100000 Бюджет міста Житомира 1866,7

_______ 
Усього 1866,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1112-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік, 
та розподіл медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2019 році
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охо-
рони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків споживання у сумі 327 977,6 тис гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу:

за бюджетною програмою 2308020 «Надання первинної медичної допомоги насе-
ленню» у сумі 300 000 тис гривень;

за бюджетною програмою 2308040 «Відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань» у сумі 27 977,6 тис гривень;

2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 327 977,6 тис гривень.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити 
у 2019 році розподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам, визначеного у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження, згідно з додатком.

3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, та розподілу медичної субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
1) розподілити у тижневий строк обсяг видатків медичної субвенції з державно-

го бюджету місцевим бюджетам, передбачених у додатку, насамперед на оплату пра-
ці з нарахуваннями, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу та на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, між обласним 
бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюдже-
тами об’єднаних територіальних громад;

2) вжити заходів для недопущення до кінця 2019 року утворення кредиторської 
заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів 
охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 27 листопада 2019 р. № 1112-р

РОЗПОДІл 
 обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

у 2019 році
(тис. гривень)

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг  
субвенції 

(загальний 
фонд)

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 13 647,2
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 8 742,3
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 28 853,2
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 17 486
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 10 644,8
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 10 382,3
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 15 346,8
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 11 663,7
10100000000 Обласний бюджет Київської області 15 115,4
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 8 384,9
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 6 110,2
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 21 745,2
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 10 004,9
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 20 752,5
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 4 316,8
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 9 683,5
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 9 698,2
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 8 957,1
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 23 802,9
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 9 066,5
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 11 088,5

23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 10 731,6
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 7 654,7
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 9 022,5
26000000000 Міський бюджет м. Києва 25 075,9

Усього 327 977,6

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 грудня 2019 р. № 1189-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2019 рік 
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видат-
ків за бюджетною програмою 2201280 «Підготовка кадрів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка» у сумі 21 100 тис. гривень шляхом зменшен-
ня обсягу видатків споживання та збільшення на зазначену суму видатків розвитку.  

2.  Забезпечити:
 Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбаче-

ного пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету; 

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 грудня 2019 р. № 1193-р 
Київ

Про передачу деяких бюджетних призначень,  
передбачених Міністерству інфраструктури 

на 2019 рік
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати 

бюджетні призначення, передбачені у 2019 році Міністерству інфраструктури у спеці-
альному фонді державного бюджету за програмою 3107020 «Фінансове забезпечен-
ня заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних про-
грам» у сумі 510 000 тис. гривень (у тому числі видатки розвитку — 470 723,739 тис. 
гривень, видатки споживання — 39 276,261 тис. гривень), Державному агентству ав-
томобільних доріг на бюджетну програму 3111220 «Фінансове забезпечення захо-
дів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно 
до державних програм» (видатки розвитку) для здійснення заходу з поліпшення по-
казників автомобільних доріг загального користування державного значення за па-
раметрами безпечності.

2. Забезпечити:
Міністерству інфраструктури — погодження передачі бюджетних призначень, пе-

редбачених пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних 
змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно 
до переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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На кордоні 
порушниками  
стали… вівці

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ОКАЗІЯ. Незвичне затримання сталося в Мукачівському 
прикордонному загоні, що на Закарпатті. За три десятки 
метрів від українсько-румунського кордону в руки прикор-
донників потрапили … шість кітних овець. Про це стало ві-
домо з повідомлення Романа Мендришори, жителя села Ді-
лове на Рахівщині. Звернувшись до одного з місцевих за-
собів масової інформації, він заявив: прикордонники не від-
дають овець, які йому належать, уже тиждень.

За словами ймовірного власника, вівці паслися під нагля-
дом пастухів, але піс-
ля того, як ті відійшли, 
безслідно щезли. А на-
ступного дня з’явилися 
в місцевому відділі Му-
качівського прикордон-
ного загону. 

Отримати своїх овець 
Роман Мендришора не 
може, оскільки для цьо-
го слід пред’явити до-
кументи на право влас-
ності, а їх у селянина 
немає. Він хвилюється 
за стан тварин. А ще, 
каже, їх можуть утилізувати шляхом спалення.

Прикордонники, які виявили овець у горах пізно ввечері 
ще 23 грудня, зігнали їх у долину й сумніваються, хто влас-
ник. За їхніми словами, сліди вказують на те, що тварини 
прийшли з Румунії.

Про затримання овець знають і в Держспоживслужбі. Звід-
ти повідомили: питання вивчають і належно реагуватимуть.

Охоронці кордону заявили, що передадуть тварин пра-
цівникам митної служби. Хай там з’ясовують, хто господар, 
і вирішують усі питання згідно з чинними вимогами. Відомо, 
що питання утримання тварин, яких затримано на кордоні, 
в нашій країні законодавство не внормовує.

Однак прикордонники радять не хвилюватися, бо «твари-
ни нагодовані й у теплі».

фОТОфАкТ
НАША — ПЕРЕМОЖНИЦЯ. Новорічна 

ялинка, встановлена на Софійській площі сто-
лиці України, увійшла до п’ятірки найгарніших 
ялинок Європи. А конкуренцію київській свят-
ковій красуні, уточнили на туристичному пор-
талі EuropeanBestDestinations, склали ялинки 
у Вільнюсі, Празі, Страсбурзі та Кельні.

Головна новорічна прикраса України на Со-
фійській площі заввишки понад 20 метрів. 
Щоб її відповідно прикрасити, використали 
близько 1000 різноманітних іграшок і майже 
5 кілометрів кольорових гірлянд. Одна з осо-
бливостей ялинки — те, що яскраву ілюміна-
цію замовили під колір бань Софії Київської, 
яка поряд. А змогли наживо оцінити прива-
бливість головної вітчизняної ялинки майже 
100 тисяч жителів і гостей міста, які зустріча-
ли Новий рік на Софійській площі. 

Музей зустрічає новий рік  
з оновленими експонатами

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

 ДУХОВНІСТЬ. У Сумсько-
му обласному художньому му-
зеї ім. Н. Онацького сотні екс-
понатів, які потребують не тіль-
ки щоденної уваги, а й періо-
дичного оновлення чи рестав-

рації. Окремі з них вдається 
ремонтувати у музейних умо-
вах, інші, як твори живопи-
су, відправляють до Київсько-
го націо нального реставрацій-
но-дослідного центру чи його 
харківської філії. Торік вдалося 
оновити 20 одиниць живопис-
них та робіт декоративно-ужит-

кового мистецтва. З-поміж них 
історичний буфет, виготовле-
ний з мореного дуба, який сво-
го часу був власністю доньки 
першого директора музею Ни-
канора Онацького. Цю робо-
ту філігранно виконав живо-
писець-графік Павло Котенко. 
Тепер буфет як новий.

13 експонатів відправлено 
до Харкова, з них більша час-
тина вже повернулася до Сум. 
Саме вони й чимало інших ста-
новитимуть основу майбутньої 
виставки «Відреставровані ше-
деври», яка відкриється у жов-
тні 2020-го і буде присвячена 
100-річчю заснування музею. 

І танцюють, і співають краще за всіх
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЮНІ ТАЛАНТИ. Два твор-
чі колективи Багатопро-
фільного молодіжного цен-
тру черкаської міської ра-
ди успішно виступили на 
Все українському фестива-
лі мистецтв «Зіркове дитин-
ство», який відбувся у сто-
лиці. Вихованці Народного 
художнього танцювального 
колективу «Вікторія» і гурт-
ка дитячого фітнесу Fitball 
jamp збагатили скарбничку 
досягнень закладу аж сімо-
ма призовими нагородами. 
Привітання від представни-
ків міської влади приймали 
танцюристи та їхні настав-
ниці Вікторія Сухенко й Оль-
га Терещенко.

Не менш успішно висту-
пили на V Всеукраїнському 

конкурсі студентського та 
учнівського музичного мис-
тецтва «Дніпровські хвилі» 

учні черкаської дитячої му-
зичної школи №1 ім. М.В. 
Лисенка. У номінації «Ака-

демічний вокал» найкращи-
ми визнано ірину Гладкій та 
Анастасію Токову.
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Мешканець села 
Ділове на Рахівщині 
заявив журналістам, 
що прикордонники 
не віддають овець, 
які йому належать, 
уже тиждень.

Юні таланти з Черкас підкорили вже не одну творчу вершину
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