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Рівень складності — 
жовтий

ПОГОДНІ УМОВИ. Відучора зима дедалі більше нагадує про 
себе. У шести областях через переміщення активного цикло-
ну вже 4—5 січня очікується погіршення погодних умов. «За 
даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення активного 
циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Доне-
цькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення 
погодних умов: удень 4 січня випадатиме значний сніг, подеку-
ди з дощем, посилення вітру до 15—20 м/с, місцями у Приазов’ї 
25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого сні-
гу та ожеледь, приріст снігового покриву 15—20 сантиметрів; 
протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення 
опадів і явищ», — ідеться в повідомленні прес-служби ДСНС. 
Ускладнення погодних умов відповідатиме І рівню небезпеч-
ності (жовтий). Такі погодні умови, повідомляє Укрінформ, мо-
жуть призвести до порушень електропостачання населених 
пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, 
ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:   «У січні 

ЦИФРА ДНЯ

9161 грн
становила середня номінальна плата 

штатного працівника в листопаді 2018-го. 
Це на 22,5% більше, ніж рік тому 

перерахують пенсії 
військовим пенсіонерам. 
А 1 березня відбудеться 

перерахунок пенсій  
всім громадянам.  

Це перша 
автоматична 

індексація».

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв:

Наша мета — створення платформи  
для повернення Криму на базі  
Будапештського меморандуму

Зустріч із Мустафою Джемілє-
вим відбулася в столиці Ту-

реччини, куди він заїхав дорогою 
з Нью-Йорка до Києва. Йому по-
трібно було обговорити з турець-
кими дипломатами й дружніми 
парламентаріями підсумки Гене-
ральної Асамблеї ООН, на якій 
було ухвалено історичні резо-
люції: про мілітаризацію Криму, 
Чорного й Азовського морів і про 
порушення прав людини на оку-
пованому Росією півострові. Лідер 
кримських татар переконаний, 
що рішення Генасамблеї набли-
жають час визволення його бать-

ківщини, і він має намір поверну-
тися у Крим ще за життя.

— Мустафо-ага, розкажіть, як 
проходило голосування в ООН. 
Які настрої в залі були, чи нама-
галася Росія протидіяти?

— Щиро кажучи, ми очікували 
виступу росіян і тих, хто їх постій-
но підтримує, тому зміст звер-
нення посла Росії нас не здиву-
вав. Можна сказати, що воно бу-
ло більш нахабне, більш неаргу-
ментоване, у звичайному ключі: 
Крим — наша земля, що хочемо, 
те й робимо. Вони обстоюють яв-
ні порушення міжнародного пра-

ва, і це, звичайно, викликає в ін-
ших делегацій відповідні реакції 
та асоціації.

Мене насторожив інший виступ 
— представника Вірменії. Мину-
лого разу Вірменія відверто за-
являла про те, що Крим — це ро-
сійська територія, а зараз обтічні-
ше. Але вони проголосували про-
ти резолюції. Тобто поки що вони 
в орбіті Росії, але як далі буде, не 
відомо. Загалом те, що за резолю-
цію про демілітаризацію проголо-
сували на підтримку Росії всього 
19 країн, вселяє надію. Звичайно, 
викликає подив, що багато країн 

утрималися. Це наша слабка лан-
ка, нам потрібно працювати з ни-
ми.

— Про які країни ще йдеться?
— Цього разу, на жаль, утри-

малися і Катар, і Саудівська Ара-
вія, які загалом нас підтримують. 
Тобто у таких країн в цьому пи-
танні переважають не правові чи 
моральні пріоритети, а суто полі-
тичні. Вони отримують озброєн-
ня з Росії або спільно працюють у 
межах ОПЕК з енергетичних пи-
тань.

Хочу поговорити з послом Ін-
донезії. Ми відвідували краї-

ну з візитом, зустрічалися з ві-
це-президентом, давали прес-
конференцію. У Джакарті дотри-
муються й озвучують справедли-
ву позицію щодо окупації Криму, 
але під час голосування утрима-
лися знову. Обіцяли нам, що долу-
чаться, будуть співавторами ре-
золюції з прав людини, викорис-
тають свій вплив у мусульман-
ському світі. Але як так вийшло, 
що вони знов утрималися? При-
пускаю, що причина та сама. Ін-
донезія змушена купувати 
озброєння у Росії, й цього не 
приховує. 
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Тарифи просять 
лічильників

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Споживачі скаржаться, що розподільні 
компанії не встановлюють приладів обліку безкоштовно.  
Ті стверджують: жодних проблем 

Прем’єр-міністр про незалежність цього рішення  
від політичної ситуації в країні 
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Ліквідатором ТОВ «Камертон» 
(код 32578758, Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1) 

проводиться конкурс із визначення торгуючої організації, 
яка буде задіяна як організатор проведення торгів (аукціону) 
з продажу майна банкрута в процедурі ліквідації. Пропозиції 
щодо порядку, умов та строків проведення торгів (аукціону), 

суми винагороди, інформація щодо досвіду роботи з проведення 
аукціонів, приймаються за адресою: 43025, м. Луцьк, пр-т Волі, 

19/4 (електронна адреса: ak_241@ukr.net) до 12.01.2019 р.

Державне агентство резерву України оголошує повторний 
аукціон з реалізації форм та люльок хлібопекарських, хліборізок, 
мішків паперових.

 Аукціон відбудеться 15 січня 2019 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціо-

ну: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення аукціону  

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України — 
www.gosrezerv.gov.ua.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонополь-
ного комітету України повідомляє про розміщення на офіційному 
веб-сайті Комітету — http://www.amc.gov.ua розпорядження ад-
міністративної колегії територіального відділення від 30.10.2018  
№ 166-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-109-18 щодо 
ТОВ «КОМЕЛІЯ» (ідентифікаційний код 30552984); вимогу в.о. 
голови територіального відділення від 18.10.2018 № 70-02/3-
4690 до ФОП СУР Н.С. (ідентифікаційний номер 3323009105), а 
також вимоги голови територіального відділення від 06.08.2018  
№ 02-26/1-3305 до ТОВ «ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1» (ідентифі-
каційний код 39320501) та № 02-26/1-3304 до ТОВ «УВТ» (іденти-
фікаційний код 35577055).

Втрачений 
паспорт 

АН № 377930, 
виданий Ленін-

ським РВДМ УМВС 
України 

в Дніпропетровській 
області 

8 червня 2005 р.  
на ім’я Прудніков А. В., 
вважати недійсним  

з 15.12.2018 р.

Страхова компанія «Брітіш Авто Клаб» повідомляє про втрату наступних блан-
ків полісів ОСЦПВВНТ та просить вважати їх недійсними: АЕ188778, АЕ189986-87, 
АС4599386, АС7343001-05, АІ2700906-16, АІ2700919, АІ4019279, АІ4019487, АІ4019491, 
АІ4019568-70, АЕ3649912, АІ8217141, АІ8217248, АІ8217314-15, АІ8217720, АІ8217760, 
АІ8969331, АІ8969332, АІ8969395, АІ8969451, АІ8969541-50, АЕ6149558, АЕ6149606, 
АЕ7059190, АЕ7059282, АЕ7059287, АЕ7059407, АЕ7059815, АІ9939182, АІ9939418, 
АК4800125-26, АК4800317, АК4800329, АК4800702-05, АК4800754, АК4800914, 
АК64410, АК64416, АК64840, АК2576064-65, АК2576388, АК2576524, АК2576529, 
АК2576535, АК257660, АК2576691, АК2576694, АК2576701, АК2576776, 
АК3680073, АК3680128, АК3680270, АК3680374, АК3680480, АК3680484, 
АК7003170-71, АК7003388, АМ532005, АМ532006, АМ532021, АМ532032, 
АМ532034, АМ532187-88, АМ532383, АМ532468, АМ532477-78, АМ532486, 
АМ532490, АМ532544, АМБ32552, АМ532705, АМ532796, АМ532802-03, 
АМ532817-18, АМ532834, АМ532843-44, АМ532858, АМ532860, АМ532866, 
АМ532870, АК7546145, АК7546174-75, АМ1691456, АМ1691597, АМ1691701-
40, АК7802709, АК7802770, АК7802934, АК7802959, АМ2379063, АМ2379679, 
АМ2379728, АК8107978, АК8700970, АК8702956, АК8702987, АК8702991, 
АК8702995, АК8526981, АК8526985, АМ3654216, АМ3654271-72, АМ3654394, 
АМ3654398, АМ3654439, АМ3654446, АМ3654455, АМ3654482, АМ3654484, 
АМ3654554, АМ3654565, АМ3654588, АМ3654622, АМАМ3654635, АМ3654644, 
АМ3654655, АМ3654676, АМ3654693, АМ4420043, АМ4420048, АМ4420068, 
АМ4420070, АМ4420076, АМ4420077, АМ4420079, АМ4420096, АМ44200103, 
АМ4420125, АМ4420133-34.

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: F11GL37518- F11GL37519; F11GL38090- F11GL38093; F11GL38098- F11GL38102
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: 18.02.2019
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/41036-asset-sell-id-187488

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41038-asset-sell-id-187504
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41034-asset-sell-id-187486

Номер лота: F11GL38243; F11GL39687
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: 25.01.2019
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/41035-asset-sell-id-187487

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41047-asset-sell-id-187525

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державних стипендій 
видатним діячам інформаційної сфери

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 
«Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мисте-
цтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі 
змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 
року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам інформаційної сфери:
1) дворічні:
ГАЛЬЧАКУ Сергію Дмитровичу — 1949 року народження, заслуженому пра-

цівникові культури України
КЛЕМЕНТЬЄВІЙ Іраїді Миколаївні — 1933 року народження, заслуженому 

журналістові України
КОВАЛЬЧУК Таїсії Миколаївні — 1947 року народження, працівникові інфор-

маційної сфери
ЛІНИВОМУ Василю Павловичу — 1928 року народження, журналістові
ПЕТРИКУ Петру Павловичу — 1955 року народження, заслуженому журна-

лістові України
РОЮ Миколі Федоровичу — 1952 року народження, журналістові
ТЕРОНУ Георгію Георгійовичу — 1941 року народження, заслуженому жур-

налістові України
ТІМІРГАЛЄЄВІЙ Людмилі Миколаївні — 1941 року народження, заслужено-

му журналістові України
ХАЛИМОНЕНКУ Миколі Івановичу — 1934 року народження, журналістові;
2) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:
ВОРОНОВИЧУ Василю Йосиповичу — 1947 року народження, заслуженому 

працівникові культури України
ЛИМАНУ Валерію Вікторовичу — 1948 року народження, заслуженому дія-

чеві мистецтв України
ПАЛАМАРЧУКУ Василю Миколайовичу — 1944 року народження, заслуже-

ному журналістові України
ПЕРЕСУНЬКУ Юрію Михайловичу — 1948 року народження, заслуженому 

журналістові України.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 грудня 2018 року
№439/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1029-р 
Київ

Про відсторонення Фощія М. В. 
від виконання повноважень за посадою 
першого заступника Голови Державної 

служби геології та надр України  

Відсторонити Фощія Миколу Васильовича від виконання повноважень за по-
садою першого заступника Голови Державної служби геології та надр України 
на час здійснення дисциплінарного провадження.  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1030-р 
Київ

Про затвердження типових завдань, 
ключових показників  результативності, 

ефективності та якості службової діяльності  
державних службовців, які займають посади 
керівників центральних органів виконавчої 

влади, на 2019 рік
Відповідно до пункту 15 Типового порядку проведення оцінювання резуль-

татів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2018 р., № 26, ст. 937), затвердити типові завдання, 
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяль-
ності державних службовців, які займають посади керівників центральних ор-
ганів виконавчої влади, на 2019 рік, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2018 р. № 1030-р

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ, 
ключові показники результативності, ефективності та якості  

службової діяльності державних службовців, які займають посади 
 керівників центральних органів виконавчої влади, на 2019 рік

Найменування завдання
Ключові показники  

результативності, ефективності 
та якості

Строк  
виконання

1. Організація  
ефективної роботи 
апарату  
центрального 
органу виконавчої 
влади

1) виконано не менш як 80 відсо-
тків запланованих на звітний пері-
од кроків у рамках плану діяльнос-
ті центрального органу виконав-
чої влади 
2) проведено попереднє обстежен-
ня системи управління якістю цен-
трального органу виконавчої вла-
ди, за результатами якого затвер-
джено план дій з удосконалення 
системи управління якістю
3) забезпечено розвиток інформа-
ційної інфраструктури та впрова-
дження інформаційно-комунікацій-
них технологій, в тому числі:
забезпечено інтеграцію державних 
електронних інформаційних ресур-
сів центрального органу виконав-
чої влади до інтегрованої системи 
електронної ідентифікації
забезпечено реєстрацію відомчих 
електронних інформаційних ресур-
сів (державних електронних реє-
стрів, кадастрів, державних та ін-
ших обов’язкових класифікаторів, 
а також інформаційних систем, які 
забезпечують їх функціонування та 
використовують інформацію з них) 
в Національному реєстрі електро-
нних інформаційних ресурсів

протягом  
звітного  
періоду

проведено обстеження IT-систем 
центрального органу виконав-
чої влади
4) забезпечено інтеграцію держав-
них електронних інформаційних 
ресурсів центрального органу ви-
конавчої влади до системи елек-
тронної взаємодії державних елек-
тронних інформаційних ресурсів 
«Трембіта»
5) завершено запровадження сис-
теми внутрішнього електронного 
документообігу центрального орга-
ну виконавчої влади та підключено 
її до системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади

2. Забезпечення 
управління  
персоналом

1) проведено конкурси на зайняття 
посад державної служби з дотри-
манням вимог законодавства
2) забезпечено узагальнення по-
треб професійного розвитку дер-
жавних службовців відповідно до 
індивідуальних програм підвищен-
ня рівня професійної компетент-
ності, складених за результатами 
оцінювання службової діяльнос-
ті, та затверджено план професій-
ного навчання державних службов-
ців центрального органу виконав-
чої влади
3) забезпечено підвищення рів-
ня професійної компетентнос-
ті не менш як 30 відсотків держав-
них службовців центрального ор-
гану виконавчої влади відповідно 
до визначених потреб за професій-
ними програмами підвищення ква-
ліфікації, програмами тематичних 
постійно діючих семінарів, тема-
тичних короткострокових семіна-
рів, тренінгів
4) впроваджено систему моні-
торингу оцінювання результатів 
службової діяльності державних 
службовців, які займають посади 
категорії «Б» і «В» у центральному 
органі виконавчої влади

протягом  
звітного  
періоду

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 грудня 2018 р. № 1044-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі у 
П’ятому засіданні Ради асоціації  

між Україною та ЄС
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у П’ятому засіданні Ради асо-

ціації між Україною та ЄС у складі згідно з додатком.
2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у П’ятому засі-

данні Ради асоціації між Україною та ЄС, додається (для службового користу-
вання).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 12 грудня 2018 р. № 1044-р

СКЛАД  
делегації Уряду України для участі  

у П’ятому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС

ГРОЙСМАН  
Володимир Борисович

— Прем’єр-міністр України, глава делегації

БОДЕНЧУК 
Юрій Володимирович

— керівник Апарату Прем’єр-міністра України 

БОЙКО  
Наталія Андріївна

— заступник Міністра енергетики та вугільної  
промисловості з питань європейської інтеграції

ГРИНЕВИЧ  
Лілія Михайлівна 

— Міністр освіти і науки 

ЗЕРКАЛЬ 
Олена Володимирівна

— заступник Міністра закордонних справ

ЗУБКО 
Геннадій Григорович

— Віце-прем’єр-міністр України — Міністр  
регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ 
Іванна Орестівна

— Віце-прем’єр-міністр України з питань  
європейської та євроатлантичної інтеграції 

КОБОЛЄВ 
Андрій Володимирович

— голова правління НАК «Нафтогаз України»

КОШЕЛЮК 
Мирослав Євгенович

— радник Прем’єр-міністра України  
(на громадських засадах)

Лещенко 
Сергій Володимирович

— заступник Керівника — керівник Департаменту 
Головного департаменту зовнішньої політики та 
європейської інтеграції Адміністрації Президента 
України (за згодою)

МАРКАРОВА  
Оксана Сергіївна

— Міністр фінансів 

НЕФЬОДОВ  
Максим Євгенович

— перший заступник Міністра економічного  
розвитку і торгівлі 

НОВАК 
Славомір Ришардович

— виконуючий обов’язки Голови Укравтодору

ОМЕЛЯН  
Володимир Володими-
рович

— Міністр інфраструктури 

ПЕТРЕНКО 
Павло Дмитрович

— Міністр юстиції 

ПОПИК 
Сергій Дмитрович

— радник Прем’єр-міністра України

РЯБЧУК 
Василь Васильович

— прес-секретар Прем’єр-міністра України

СОКОЛЮК 
Максим Юрійович

— Голова ДМС

СТЕФАНІШИНА  
Ольга Віталіївна

— генеральний директор Урядового офісу коорди-
нації європейської та євроатлантичної інтеграції

ТОЧИЦЬКИЙ 
Микола Станіславович 

— Представник України при ЄС (за сумісництвом), 
Надзвичайний і Повноважний Посол України  
в Королівстві Бельгія



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 67 182

Загальний тираж за січень 321 920

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 СІЧНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

0..-5
-4..-9

1..-4
-2..-7

0..-5
-7..-12

1..-4
-2..-7

0..-5
-4..-9

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
rv

.g
ov

.u
a

Ф
от

о 
ав

то
ра

У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -4 -9 0 -5
Житомирська -4 -9 +1 -4
Чернігівська -4 -9 -1 -6
Сумська -5 -10 -2 -7
Закарпатська -5 -10 -1 -6
Рівненська -4 -9 0 -5
Львівська -4 -9 0 -5
Івано-Франківська -4 -9 0 -5
Волинська -4 -9 0 -5
Хмельницька -5 -10 0 -5
Чернівецька -5 -10 0 -5
Тернопільська -4 -9 0 -5
Вінницька -4 -9 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -7 -12 0 -5
Кіровоградська -7 -12 -1 -6
Полтавська -7 -12 -1 -6
Дніпропетровська -5 -10 0 -5
Одеська -3 -8 +1 -4
Миколаївська -4 -9 +1 -4
Херсонська -1 -6 +1 -4
Запорізька -1 -6 +2 -3
Харківська -5 -10 0 -5
Донецька -1 -6 +2 -3
Луганська -1 -6 +2 -3
Крим -2 +3 +2 +7
Київ -5 -7 -2 -4

Укргiдрометцентр

Узуюся в черевики та й піду новолітувати, 
колядувати, щедрувати

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ТРИ СВЯТА В ГОСТІ. Здав-
на зимової пори всі активно 
готувалися до найвеселіших і 
найрадісніших свят — Нового 
року, Різдва Христового, Во-
дохрещі. Треба було подбати 
не лише про святкову атрибу-
тику, страви, а й одяг і взут-
тя. Адже, щойно закінчивши 
в родинному колі Святу вече-
рю, молодь ватагами ходила 
колядувати чи брала участь 
у вертепах, не забувала ра-
зом з батьками, ріднею побу-
вати в церкві на богослужін-
нях. Але вже така наша люд-
ська натура, що багато з нас 
прагне не лише молитви, а й 
перед храмом похизуватися 
святковим нарядом, взуттям. 
Пригадуєте, гоголівський за-
коханий Вакула пообіцяв у ніч 
проти Різдва дістати вередли-
вій красуні Оксані «такі чере-
вички, що мало яка панночка 
носить». І сила кохання та обі-
цянки допомогли йому дотри-
мати слова. 

Цікаво, яке взуття носи-
ли останні століття у святко-
ву пору на Тернопіллі? Дізна-
ватися подався до Тернопіль-
ського обласного краєзнав-
чого музею. Адже знаю, що 
під час новорічно-різдвяних 
святкувань у закладі органі-
зовували спеціальну експози-
цію, де представляли взуття, 
в якому ходили взимку, а та-
кож колядувати бідні й багаті. 

Старший науковий праців-
ник Леся Сута каже, що в му-
зейних фондах зберігають 
понад 50 пар різного взуття. 
Найдавніші — черевики та 
личаки ХІХ ст. Є й фабрич-
ного виробництва, як-от 1885 
року черевички сап’янові — з 
тонкої козячої шкіри, їх носи-
ли лише заможні люди. Чере-
вики були чорного, червоно-

го, зеленого, жовтого кольо-
рів. Чоловіки взували юхтові 
чи хромові чоботи. Щоправ-
да, в юхтових ходили бідніші 
верстви краян, здебільшого 
селяни, а в хромових — ба-
гатші.

Бідні колись ходили в ли-
чаках і постолах, обмотуючи 
ноги онучами, підставляючи 
віхоть соломи, обв’язували 
ногу шнурком, прикріплюючи 
у такий спосіб взуття до но-
ги. У фондах зберігають ли-
чаки кінця ХІХ ст. з Гусятин-
ського району. Є й лемківські 
постоли з Монастириського 

району, їх селяни називали 
керпці й виготовляли зі сви-
нячої шкіри. Чоботи й чере-
вики мали лише, як тоді ка-
зали, до виходу — на вели-
кі свята. Дуже часто череви-
ки передавали від матері до 
доньки, чоботи — від батька 
до сина, часто була пара на 
цілу родину. 

Чоботи шили лише май-
стри. Леся Сута зауважує, що 
1885 року в Тернополі було 
105 шевців. 

Разом із черевичками, чо-
ботами, личаками, постола-
ми у фондах краєзнавчого 

музею зберігають і пантофлі. 
Їх у деяких населених пунктах 
Тернопільщини плели з рого-
зи. Узимку, безперечно, в них 
на вулицю не вийти, можна хі-
ба ходити в хаті, дехто їхні пі-
дошви, щоб були твердішими, 
підшивав цупкою тканиною 
чи шкірою.

Попри те хто яке взуття но-
сив, у пекучі морози й великі 
сніги українці вміли святкува-
ти, веселитися, забавлятися. 
Їхня душа була вщерть напо-
внена феєрією, вертепністю, 
чарівністю, духом Нового ро-
ку, Різдва, Водохрещі. 

Юні сєверодонеччани привезли з Китаю 
сертифікати та багато вражень 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. У навчальну по-
їздку до Китайської Народної 
Республіки учні другого ро-
ку навчання китайської мови 
групи дистанційного навчан-
ня інституту Конфуція при Ки-
ївському національному лінг-
вістичному університеті сє-
веродонеччани Данило Со-
лей і Руслан Агібалов потра-
пили не випадково. Такими 
були плани викладачів щодо 

тих, хто працює сумлінно та 
успішно.

Крім щоденних двох пар 
тривалістю годину сорок хви-
лин у Тяньцзиньському універ-
ситеті з вивчення нових слів та 
написання ієрогліфів (до речі, 
потім склали іспит та й отри-
мали сертифікати), на хлопців 
чекала велика культурна про-
грама. Вони відвідали музеї та 
Велику китайську стіну, озна-
йомилися з китайської музи-
кою й народними інструмента-
ми. А ще вдосконалили знан-

ня з англійської, бо виклада-
чі спілкувалися з учнями ви-
ключно китайською та англій-
ською мовами. Усе — за раху-
нок китайської сторони.

«Заняття з китайської захо-
плюють. Вони довели, що ця 
мова не така й складна. Ціка-
во не тільки вивчитися — на 
цьому можна вибудувати по-
дальші життєві плани», — під-
креслюють Данило та Руслан.

Обидва з 2016 року вивча-
ють нову мову в дистанцій-
ній групі від Інституту Конфу-

ція, що працює при Сєверо-
донецькому клубі східних бо-
йових та оздоровчих систем. 
За словами керівника групи 
Олексія Сербіна, курс побу-
довано на нових інформацій-
них технологіях: учні не тіль-
ки бачать і чують учителя під 
час заняття, ніби він стоїть по-
руч, а й всі завдання, викона-
ні у класі, — презентації, ау-
діофайли, текстові докумен-
ти — розміщують в інтерне-
ті. Тож можна в будь-який мо-
мент переглянути потрібне.

Свято для дітей 
захисників

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПОДАРУНОК. 300 дітей наших захисників та внутрішньо пе-
реміщених осіб побували на новорічно-різдвяному дійстві в об-
ласному академічному музично-драматичному театрі. Такий 
подарунок зробила їм обласна державна адміністрація. До ді-
тей завітав святий Миколай (заслужений артист України Петро 
Ліснічук) звісно, з гарним настроєм і подарунками. Він разом з 
ними співав пісень, грався в ігри. А ще на юних гостей театру 
чекали театралізовані вистави та найголовніше — новорічний 
спектакль: дива тільки починаються.

— Новий рік 
— найочікувані-
ше свято для ді-
твори. Щиро ра-
дію, що нам вда-
лося виправдати 
її сподівання й по-
класти під ялин-
ку віру, надію й 
безмежну любов 
до України, — ка-
же голова Рівнен-
ської ОДА Олек-
сій М уляренко.

А вже за день 
на нове дійство 
до театру запро-
сять ще 300 дітей 
захисників з різ-
них куточків об-
ласті.

Сумщина готується до «Слобожанських смаків»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

НА ЗДОРОВ’Я! На Різдво, 
7 січня 2019-го, в Сумах роз-
почнеться тижневий гастроно-
мічний фестиваль «Слобожан-

ські смаки», у якому візьмуть 
участь щонайменше десять ві-
домих ресторанів міста. Під час 
цього смачного кулінарного дій-
ства сумчани й гості обласного 
центру зможуть скуштувати ав-
тентичні страви Слобожанщи-

ни, які приготують місцеві кулі-
нари за старовинними рецеп-
тами. За підсумками голосу-
вання буде обрано найсмачніші 
й найоригінальніші, які можуть 
становити основу ресторанних 
меню. Передбачають, що під 

час відкриття фестивалю в По-
кровському сквері організато-
ри запропонують традиційний 
вертеп, виступи гуртів колядни-
ків з різних міст України, різдвя-
ний гастрономічний ярмарок, 
фотозону тощо. 

Узую черевики та й подамся на святкування. Старший науковий співробітник музею 
Леся Сута приміряє старовинне взуття

До дітей з гарним настроєм 
і подарунками завітав святий Миколай


