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КУРсИ ВАЛЮТ/БАнКіВсЬКі МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 15 січня 2020 року
USD 2402.57 EUR 2668.89 RUB 3.9143 / AU 37082.47 AG 426.61 PT 23226.12 PD 51767.94

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:      «Міністри — 
державні топ-менеджери, 

їхня робота має відповідно 
винагороджуватися 

та, безумовно, на них 
покладено велику 
відповідальність  

за результати 
роботи».

Хабарників слід  
знати в обличчя 

ПРОТИДІЯ. У двотижневий термін розробити й подати до уряду 
план переатестації всіх співробітників податкової служби доручив 
главі відомства Сергієві Верланову Прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук. «Ми не дозволимо нікому в новій податковій вимагати гроші у 
підприємців. Усі корупційні прояви у державних органах буде зни-
щено, — написав він у фейсбуці. — Розслідування таких випад-
ків буде максимально публічним, люди мають знати в обличчя ха-
барників і корупціонерів. Ситуація, яка склалася в одеській подат-
ковій, засвідчує: нам ще треба багато над чим працювати й поси-
лювати контроль». А Сергієві Верланову доручено виїхати на міс-
це події, розібратись у ситуації та доповісти про підсумки й провес-
ти перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному за-
конодавству керівників територіальних органів ДПС та її централь-
ного апарату.

Ідеться про затримання НАБУ в.о. начальника управління ДПС в 
Одеській області Н. Чеботарьової за спробу підкупу співробітника 
прокуратури для потурання протиправній діяльності співробітників 
ДПС, зокрема щодо отримання хабарів від підприємців.

4 000 кілометрів 
автодоріг буде побудовано  

й відремонтовано цього року  
за завданням уряду

КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ. Протягом 2015—2019 років 
доступ до національного телебачення і радіо повернуто 
чотирьом мільйонам наших громадян

Крим і Донбас чують 
голос Батьківщини 

Прем’єр-міністр про високі зарплати міністрів  
на противагу зловживанню службовим становищем  

3

4 6
ГОСТРА ТЕМА

У Черкасах реконструйоване 
й устатковане приміщення 
дитячої спортивної школи 
опинилося під загрозою 
закриття

Заступниця глави 
Мінекономрозвитку Юлія 
Свириденко: «Трудовий договір 
зберігає гарантії та відкриває  
нові можливості»

АКТУАЛЬНО 

Жодні компенсації не втамують болю трагедії
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Упродовж тижня уряд виплатить родинам загиблих в Ірані  
по 200 тисяч гривень допомоги 

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Учора Кабінет Міністрів при-
значив Олександра Нові-

кова головою Національного 
агентства з питань запобіган-
ня корупції. Перед призначен-

ням його представив Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук, на-
гадавши, що кандидатуру бу-
ло визначено після проведення 
відкритого конкурсного відбо-
ру. Він наголосив, що корупції в 
державі більше не буде. І НАЗК 
як інструмент для цього має бу-

ти дуже дієвим. Тому і відбува-
ється перезавантаження цього 
органу.

Олександр Новіков окреслив 
урядовцям головні завдання, 
які планує виконувати на но-
вій посаді. Він анонсував розро-
блення нової антикорупційної 

стратегії. «Роль НАЗК я бачу 
насамперед як органу, що уне-
можливить перебування на дер-
жавній службі осіб, котрі вико-
ристовують у своїй діяльності 
корупційні практики, які неза-
конно збагачуються. Впевнений, 
що НАЗК здатне виконати цю 

функцію і сформувати нульову 
толерантність державної служ-
би до корупційних практик. 
Першим своїм завданням бачу 
затвердження антикорупційної 
стратегії, оскільки попере-
дня завершила свою дію в 
2017 році», — сказав він. 2
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 грудня 2019 р. № 1078 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту 
верифікації даних про фізичних осіб,  

що обробляються в деяких  
національних електронних інформаційних 

ресурсах
Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Міністерства цифрової 

трансформації щодо реалізації експериментального проекту верифікації даних про фізич-
них осіб, що обробляються в таких національних електронних інформаційних ресурсах:

Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного со-

ціального страхування;
Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров’я.
2. Затвердити:
перелік полів національних електронних інформаційних ресурсів, що надаються для 

проведення верифікації, згідно з додатком 1;
строки та етапи реалізації експериментального проекту згідно з додатком 2.
3. Володільцям (розпорядникам, держателям) національних електронних інформацій-

них ресурсів або державним підприємствам, які відповідно до законодавства є адміністра-
торами національних електронних інформаційних ресурсів, зазначених у пункті 1 цієї поста-
нови, та Центральній виборчій комісії (за згодою) передати Міністерству внутрішніх справ 
масиви даних про фізичних осіб (зокрема персональні дані) для проведення верифікації 
даних про фізичних осіб шляхом установлення тотожності між наборами даних з викорис-
танням технічних та програмних засобів єдиної інформаційної системи Міністерства вну-
трішніх справ.

4. Міністерству фінансів з метою проведення верифікації даних про фізичних осіб, що 
обробляються в національних електронних інформаційних ресурсах, зазначених у пунк-
ті 1 цієї постанови, надати Міністерству внутрішніх справ  у користування відповідні про-
грамні розробки та технічні рішення, на базі яких створено Інформаційно-аналітичну плат-
форму електронної верифікації та моніторингу. Визначення специфікації складу програм-
них розробок та технічних рішень покласти на Міністерство внутрішніх справ та Міністер-
ство фінансів.

5. Міністерству внутрішніх справ та Державній міграційній службі забезпечити верифі-
кацію отриманих даних з даними Єдиного державного демографічного реєстру, а також 
наповнення Єдиного державного демографічного реєстру даними про фізичну особу, що 
пройшли верифікацію, з одночасним формуванням тимчасового номера унікального но-
мера запису в реєстрі.

6. Міністерству внутрішніх справ:
затвердити методологію проведення верифікації даних про фізичних осіб, що обробля-

ються в національних електронних інформаційних ресурсах;
за результатами проведеної верифікації надати центральним органам виконавчої вла-

ди, які є володільцями (розпорядниками, держателями)  національних електронних інфор-
маційних ресурсів, або державним підприємствам, які відповідно до законодавства є адмі-
ністраторами національних електронних інформаційних ресурсів, зазначених у пункті 1 цієї 
постанови, та Центральній виборчій комісії (за згодою) інформацію про виявлені у процесі 
верифікації розбіжності в записах даних про фізичних осіб у зазначених інформаційних ре-
сурсах для вжиття заходів відповідно до законодавства; 

запровадити електронний сервіс ідентифікації фізичних осіб засобами єдиної інфор-
маційної системи Міністерства внутрішніх справ з метою подальшого приведення інфор-
мації в інших національних електронних інформаційних ресурсах у відповідність з єдиним 
ідентифікатором.

7. Міністерству цифрової трансформації:
забезпечити координацію виконання завдань, визначених у пункті 3 цієї постанови, та 

подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати проведеної верифікації даних про 
фізичних осіб, що обробляються в національних електронних інформаційних ресурсах, за-
значених у пункті 1 цієї постанови;

внести пропозиції щодо забезпечення комплексного уніфікованого підходу до право-
вих та організаційних засад функціонування національних електронних інформаційних ре-
сурсів.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 1078

ПЕРЕлІК 
полів національних електронних інформаційних ресурсів,  

що надаються для проведення верифікації
Категорія Поля

Обов’язкова Прізвище
Ім’я
По батькові 
Місце народження
Дата народження 

Опціональна Стать 
Країна видачі документа особи 
Серія документа особи
Номер документа особи
Дата видачі документа особи
Дата закінчення дії документа особи
Ким видано документ особи
Індивідуальний податковий номер
Номер соціального страхування
Ім’я матері особи
Прізвище матері особи
Дата народження матері особи
Ім’я батька особи
Прізвище батька особи
Дата народження батька особи

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 4 грудня 2019 р. № 1078

сТРоКИ Та ЕТаПИ 
реалізації експериментального проекту

Опис етапу Строк виконання Відповідальні центральні 
органи виконавчої влади

1. Отримання від володільців (роз-
порядників, держателів) націо-
нальних електронних інформацій-
них ресурсів або державних підпри-
ємств, які відповідно до законодав-
ства є адміністраторами національ-
них електронних інформаційних ре-
сурсів, зазначених у пункті 1 поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
4 грудня 2019 р. № 1078, та Цен-
тральної виборчої комісії (за зго-
дою) ER-діаграм таких ресурсів, 
описів таблиць, правил формуван-
ня ідентифікаторів, інформації що-
до системи управління базами да-
них таких ресурсів

20 грудня 2019 р. МВС 
Мінцифри 
володільці (розпоряд-
ники, держателі) націо-
нальних електронних ін-
формаційних ресурсів, 
зазначених у пункті 1 по-
станови Кабінету Міні-
стрів України  
від 4 грудня  
2019 р. № 1078

2. Отримання від володільців (роз-
порядників, держателів) націо-
нальних електронних інформацій-
них ресурсів або державних підпри-
ємств, які відповідно до законодав-
ства є адміністраторами національ-
них електронних інформаційних ре-
сурсів, зазначених у пункті 1 поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
4 грудня 2019 р. № 1078, та Цен-
тральної виборчої комісії (за зго-
дою) копій, визначених у переліку 
полів національних електронних ін-
формаційних ресурсів, що надають-
ся для проведення верифікації, по-
лів даних на фізичних носіях з до-
триманням вимог законодавства у 
сфері захисту інформації

27 грудня 2019 р. МВС 
Мінцифри 
ДМС 
володільці (розпоряд-
ники, держателі) націо-
нальних електронних ін-
формаційних ресурсів, 
зазначених у пункті 1 по-
станови Кабінету Міні-
стрів України  
від 4 грудня  
2019 р. № 1078

3. Надання Мінфіном у користуван-
ня МВС власних програмних роз-
робок та технічних рішень, на ба-
зі яких створено Інформаційно-ана-
літичну платформу електронної ве-
рифікації

20 грудня 2019 р. Мінфін 
МВС

4. Надання Мінфіном для МВС не-
обхідних консультацій з питань ко-
ристування програмними розробка-
ми та технічними рішеннями, на ба-
зі яких створено Інформаційно-ана-
літичну платформу електронної ве-
рифікації даних фізичних осіб, які 
оброблюються в національних елек-
тронних інформаційних ресурсах

постійно Мінфін 
МВС

5. Формування зведеного масиву 
даних для проведення верифікації

31 січня 2020 р. МВС 
Мінцифри

6. Проведення верифікації зведеної 
інформації та визначення тотожних 
наборів даних і наборів, що містять 
невідповідності 

24 квітня 2020 р. МВС 
Мінцифри 
ДМС 
володільці (розпоряд-
ники, держателі) націо-
нальних електронних ін-
формаційних ресурсів, 
зазначених у пункті 1 по-
станови Кабінету Міні-
стрів України  
від 4 грудня  
2019 р. № 1078

7. Передача результатів верифіка-
ції володільцям (розпорядникам, 
держателям) національних електро-
нних інформаційних ресурсів або 
державним підприємствам, які від-
повідно до законодавства є адміні-
страторами національних електро-
нних інформаційних ресурсів, за-
значених у пункті 1 постанови Кабі-
нету Міністрів України від 4 грудня 
2019 р. № 1078, та Центральній ви-
борчій комісії (за згодою) з метою 
вжиття заходів відповідно до зако-
нодавства

22 травня 2020 р. МВС 
Мінцифри

8. Підготовка звіту про результа-
ти проведеної верифікації достовір-
ності, актуальності, повноти та не-
надмірності даних про фізичних 
осіб та надання пропозицій

22 травня 2020 р. Мінцифри 
МВС

9. Запровадження електронного 
сервісу ідентифікації фізичних осіб 
засобами єдиної інформаційної сис-
теми МВС

26 червня 2020 р. МВС 
Мінцифри

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1401-р 
Київ

Деякі питання реалізації  
проекту «Реконструкція, капітальний  
ремонт та технічне переоснащення 

магістрального газопроводу  
«Уренгой — Помари — Ужгород»

На виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, від-
повідно до статті 27 Закону України «Про ринок природного газу» та за умови узго-
дження з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвести-
ційним банком:

1. Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотран-
спортної системи України» відповідальним виконавцем та бенефіціаром за проектом 
«Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газо-
проводу «Уренгой — Помари — Ужгород» з 1 січня 2020 року.

2. Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та захисту довкілля разом з ак-
ціонерними товариствами «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
і «Укртрансгаз», товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотран-
спортної системи України», Національною комісією, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, внести до 1 січня 2020 р. змі-
ни до відповідних субкредитних угод за проектом «Реконструкція, капітальний ре-
монт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой — Помари 
— Ужгород».

3. Міністерству фінансів разом з товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «Оператор газотранспортної системи України», акціонерним товариством «Укр-
трансгаз» забезпечити внесення відповідних змін до Кредитної угоди (Проект «Ре-
конструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального га-
зопроводу «Уренгой — Помари — Ужгород) між Україною та Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку від 15 грудня 2014 р. № 42608, Фінансової угоди Га-
зопровід Уренгой — Помари — Ужгород (Проект «Реконструкція, капітальний ре-
монт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой — По-
мари — Ужгород») між Україною та Європейським інвестиційним банком від  
1 грудня 2014 р. № 2010-0598.

4. Акціонерному товариству «Укртрансгаз»:
передати фінансові зобов’язання за відповідними субкредитними угодами за про-

ектом «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрально-
го газопроводу «Уренгой — Помари — Ужгород» до товариства з обмеженою від-
повідальністю «Оператор газотранспортної системи України», що виникають з 1 січ-
ня 2020 р.;

здійснити остаточні розрахунки перед Міністерством фінансів, передбачені відпо-
відними субкредитними угодами за проектом «Реконструкція, капітальний ремонт та 
технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой — Помари — Ужго-
род».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

оголошення про виклик до суду
У провадженні судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Никифорова А. С. перебуває апеляцій-

на скарга адвоката Сініціної М. С. в інтересах підозрюваного Клюєва А. П. на ухвалу слідчого судді Вищого антико-
рупційного суду від 3 січня 2020 року про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається підозрюваний Клюєв Андрій Петрович, 12 серпня 1964 року на-
родження, уродженець міста Донецьк, зареєстрований за адресою: місто Донецьк, пр-т Офіцерський, буд. 69-г,  
кв. 27, у кримінальному провадженні № 42019000000002238 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 КК України.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2020 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду за адресою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

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

Cуддя А. С. Никифоров

Інформація про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 
10.01.2020 в Департаменті комунальної власності, 

земельних та майнових відносин облдержадміністрації 
1. частина будівлі Літ. «А2» загальною площею 

14,6 кв. м, яка складається з приміщення № 62 за 
адресою: вулиця Піддубна, будинок 18, місто Кремін-
на, Луганська обл. — ФОП Сорокін С.В. на таких умо-
вах: вартість послуг — 2400,00 грн, термін виконан-
ня робіт — 3 календарні дні.

Розцінки 1 секунди ефірного часу регіонального  
телеканалу ПаТ «нсТУ» під логотипом «UA: Харків»  

та радіоканалу «Українське радіо» у врізках мовлення  
на території м. Харків та Харківської області  

для проведення проміжних виборів народного депутата 
України в одномандатному виборчому окрузі № 179  

(Харківська область), які відбудуться 15 березня 2020 року 
за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів 

Регіональні телерадіоканали
(філії ПаТ «нсТУ») 

Розцінки за 1 секунду, грн 
з ПДв

ТБ Радіо
Харківська РД 4,39 4,94

ПовІсТКа 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29а,  
кв. 2, за матеріалами кримінального провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/402/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Сикала В .П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 20 січня 2020 року о 10 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

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: GL3N014502-GL3N014720 (25 лотів); 
GL3N014867-GL3N014968, GL5N014962, 
GL6N014967 (36 лотів)

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:

31.01.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/46124-asset-sell-id-254318, 
46123-asset-sell-id-254316

оГолоШЕння  
щодо продажу активів (права вимоги) аТ «РоДовІД БанК»

Номер лота: GL3N016146-GL3N016148, GL6N016149, 
GL3N016150

Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 5 кредитними договорами, 
укладеними з фізичними особами

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

04.02.2020

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/160-at-rodovid-bank/ 
46144-asset-sell-id-254565

Відкрилася спадщина після Ващенка Василя Михайловича, 

померлого 30 липня 2019 року. Колесніковій Людмилі 

Василівні необхідно звернутися до приватного нотаріуса 

Київського міського нотаріального округу Неліна С. О. 

за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 5, кв. 1, 

у двотижневий строк з дня публікації оголошення 

щодо оформлення її спадкових прав.

Відкрилася спадщина після Бондарчук Марії Антонівни, 

померлої 2 серпня 2019 року. Єфименко Наталії Іванівні 

необхідно звернутися до приватного нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу Неліна С. О. за адресою: 

м. Київ, вул. Стеценка, буд. 5, кв. 1, у двотижневий строк 

з дня публікації оголошення щодо оформлення  

її спадкових прав.

Київський апеляційний суд повідомляє про те, що розгляд матеріалів криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному проваджен-
ні Набієвої М. І. на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 11 квіт-
ня 2019 року про повернення обвинувального акта у кримінальному провадженні  
№ 42015110350001201 за обвинуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, прокурору Військової прокуратури Київського гарнізону відкладено на 13 год. 45 
хв. 21 січня 2020 року.

Суддя О. М. Чорний
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Київська 0 -5 0 +5 Черкаська -1 -6 0 +5

Житомирська 0 -5 0 +5 Кіровоградська 0 -5 0 +5
Чернігівська +1 -4 -1 +4 Полтавська -1 -6 -1 +4
Сумська 0 -5 -1 +4 Дніпропетровська 0 -5 0 +5
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Укргiдрометцентр

У Сумах можна 
побачити ікони  
у техніці левкасу 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. 20 мініатюрних іконописних робіт, виконаних у 
левкасній техніці, представлено на виставці, що відкрилася у сум-
ській галереї BureauArt. Їх автори з усіх куточків України, учасники 
бієнале левкасу, що відбувся зусиллями центру сучасного мисте-
цтва «Білий світ» (м. Київ). Роботи однакового розміру, хоча й різ-
няться стильовим спрямуванням. Левкасна техніка, в основі якої ви-
користовують ґрунт левкас, бере початок у ХVіі столітті. Виготовля-
ючи ікони, майстри використовували ґрунт як основу для порошко-
подібної крейди, додаючи клей тваринного або рибного походження. 

Хто розкриє 
таємниці черкаських 
стародруків?

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ФОЛІАНТИ НА ПОДВІР’Ї. Торік житель черкас Тимофій Назарен-
ко під час будівельних робіт на власному подвір’ї знайшов невелику ко-
робку зі старовинними книжками, загорнутими у шматок повсті. Зна-
хідку передали до обласного краєзнавчого музею. Як встановили міс-
цеві науковці, церковні стародруки виготовлено, ймовірно, в XVII — на 
початку XVIII століття. Це копії ще давніших видань. На одній із книг ви-
явили сліди колишньої реставрації, проведеної приблизно в часи напо-
леонівських воєн. На думку працівників музею, одну з рукописних книг 
переписано 1646 року в Новгороді-Сіверському. Однак усе це тільки 
припущення, а точніші дослідження мали б провести фахівці. Таких у 
черкасах немає. Дослідити походження книг, час і місце їх створення, 
авторство, як розповіла директорка обласного краєзнавчого музею 
ірина Собко, могли б у столичному Державному  музеї книги та друкар-
ства України. Там навіть погодилися це зробити, однак на комерційній 
основі. Проте такий підхід не влаштовує музейників із черкас. Нині ра-
зом з департаментом культури та зв’язків із громадськістю облдержад-
міністрації вони пробують знайти інші шляхи розв’язання проблеми.

У Маріуполі створять «Порт культур»
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

ПРОЄКТ. У портовому міс-
ті Маріуполь планують створи-
ти «Порт культур» — принци-
пово новий культурно-освітній 
центр. Як повідомили у місь-
кій раді, основною метою цен-
тру стане актуалізація і популя-
ризація історичної й культурної 

спадщини Маріуполя і всього 
Донбасу. Його діяльність пла-
нують присвятити темі мігра-
ції, що протягом кількох століть 
формувала приморське міс-
то і стала однією з невід’ємних 
частин місцевої самобутнос-
ті й ідентичності. А розробити 
концептуальний проєкт багато-
функціонального «Порту куль-
тур» запропонували учасни-

кам міжнародного архітектур-
ного фестивалю.

З ініціативою про проведен-
ня архітектурного фестивалю 
виступило КПП «м. ЕХАБ» Ма-
ріупольської міської ради, пере-
можців визначатиме міжнарод-
не журі. А за один із запропо-
нованих проєктів зможуть про-
голосувати онлайн і жителі міс-
та, які також будуть причетними 

до створення «Порту культур», 
що може в недалекому майбут-
ньому стати символом відро-
дження міста і ще однією архі-
тектурною пам’яткою. Культур-
ний центр розташують на базі 
пошкодженого приміщення го-
ловного управління внутрішніх 
справ. Цей варіант обрали самі 
маріупольці під час попередньо-
го опитування і голосування.

Льоду ще немає, а загиблі вже є
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Людська 
безпечність не має меж, коли 
йдеться про зимову риболов-
лю на льоду, якого у цьому се-
зоні ще не було, а перші жерт-
ви вже є. У Радомишльському 
районі за дві сотні метрів від бе-

рега у грудні провалився 29-річ-
ний чоловік. На його крики про 
допомогу позбігались односель-
ці, які чомусь вирішили, що змо-
жуть зарадити біді власними си-
лами. У підсумку було змарно-
вано дорогоцінну годину, бо діс-
татися до людини тонким льо-
дом нікому не вдалося. Викли-
каним з великим запізненням 

рятувальникам із райцентру до-
велося розбивати ненадійний 
льодовий панцир, щоб доплисти 
човном до того, хто тонув. Його 
ще живим витягли з води, однак 
невдовзі він помер від тривало-
го переохолодження.

Ще однією жертвою ненадій-
ного льоду став 80-річний жи-
тель Андрушівського району, 

який попростував через нібито 
замерзлий ставок, вирішивши 
скоротити шлях, а натомість ско-
ротив власне життя. Отож дово-
диться вкотре закликати не тіль-
ки дітей, а й нібито вже навче-
них життям дорослих не легко-
важити небезпекою і пам’ятати, 
що зимова вода не прощає най-
меншої необережності.

Миколаївські болгари відзначили Сурву
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. У мікрорайоні Тернівка, місці компак-
тного проживання болгар, відбулося свято Сурва. 
Уже восьмий рік поспіль його організовує і проводить 
Тернівський будинок культури «Софія». 

Сурва — язичницьке свято, що прийшло з дав-
нини. У переддень нового року влаштовували бага-
ту сімейну вечерю. На столі має бути все, що вирос-
тили господарі або дала природа: м’ясні страви, пи-
роги, овочі, сушені фрукти, горіхи. У кожному будин-
ку обов’язково готують банніцу — святковий листко-
вий пиріг із бринзою або сиром, в яку додають монет-
ки і записки з побажаннями. У того, кому попадеться 
монетка, обов’язково здійсниться будь-яка мрія. Для 
гостей організували святковий концерт із вокальни-
ми та хореографічними номерами, співами народно-
го хору, солістів. Виступами порадували гостей і ви-
хованці Болгарського культурно-просвітницького цен-
тру «Тернівка», які всім гостям роздали сурвачки.  Як 
розповіла миколаївська краєзнавчиня Тетяна Мака-
ронова, сурвачку роблять з кизилового дерева, яке 
має велику життєву силу. Гілку прикрашають сухими 
фруктами, щоб сади були з урожаєм, а часник і дзві-
ночки мають відлякувати злі сили, червоний перець 
додає чоловічої сили, червона і біла вовняні нитки бу-
ли запорукою вдалого тваринництва. Працівники міс-
цевої бібліотеки організували для гостей вікторину із 
призами про історію болгарського свята та поселення 
Тернівка. Місцеві жетелі і в буденному житті, і під час 
національних свят зберігають традиції свого народу й 
передають їх із покоління в покоління.
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На льоду завжди треба дбати про безпеку

Болгарські господині на свято вбираються у національний одяг
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