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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 січня 2019 року
USD 2803.3609 EUR 3194.7101 RUB 4.2191 / AU 362754.90 AG 4356.42 PT 224268.87 PD 377052.04

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЮАРТ ПІЧ:
«НАТО діє  

  в регіоні Чорного  
моря та біля нього.  

 І взаємодіє з нашим 
партнером 
Україною».

Як визначитися  
з релігійною підлеглістю

ГРОМАДАМ. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення 
змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних ор-
ганізацій та процедури державної реєстрації релігійних орга-
нізацій зі статусом юридичної особи)». Як наголосив заступ-
ник голови парламентського Комітету з питань культури і духо-
вності Віктор Єленський, документ передбачає, що непорозу-
міння, які виникають під час зміни релігійною громадою релігій-
ної підлеглості, буде значно мінімізовано. Закон визначає, що 
рішення про зміну підлеглості або зміни і доповнення до ста-
туту ухвалюють загальні збори релігійної громади не менш як 
двома третинами складу. Рішення засвідчують підписами чле-
ни релігійної громади, воно підлягає реєстрації відповідно до 
законодавства.

Закон встановлює мораторій на відчуження майна громади, 
якщо вона ухвалила рішення про зміну підпорядкування, пові-
домляє Укрінформ. Частина громади, не згодна з рішенням про 
зміну підлеглості, має право утворити нову громаду й укласти 
договір про порядок користування культовою будівлею й май-
ном з їхнім власником або користувачем.

25,7 млн тонн 
зернових експортували  

українські аграрії з початку  
2018—2019 маркетингового року 

(липень 2018 — червень 2019 рр.)
ПОСЛУГИ. Обрати помічницю допоможуть поради 
професіоналів і батьківська інтуїція 

Чи легко знайти  
твою няню?

Голова Військового комітету Альянсу про адекватну 
реакцію на загрози, які створює РФ на континенті 

5 6
СПОЖИВАЧ

Художник Анатолій 
Криволап: «Раджу 
відвідувати виставки 
і наповнювати життя 
мистецтвом»
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Молоко – один з 
найпопулярніших продуктів,  
але в багатьох існують 
стереотипи щодо нього, навіяні 
незнанням і безглуздими чутками

Ми захищаємо мир у всій Європі
МІЖНАРОДНІ ЗУСТРІЧІ. Іноземні дипломати мають доносити правду у своїх державах  
про неоголошену війну Росії проти України

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Президент Петро Порошен-
ко взяв участь у щорічній 

Традиційній зустрічі з гла-
вами дипломатичних пред-

ставництв іноземних держав 
і міжнародних організацій, 
акредитованих в Україні. Цьо-
го року прийом відбувся у від-
новленому Маріїнському па-
лаці. Глава держави схваль-
но відгукнувся про взаємодію 

та спів працю останнього ча-
су, а також окреслив перспек-
тиви дружби й добросусідства 
на майбутнє. 

Та передусім він привітав 
іноземних дипломатів з но-
ворічними святами і побажав 

миру. «Нехай цей рік принесе 
нам те, чого всі люди на плане-
ті найбільше прагнуть і за що 
ми, українці, молимось уже 
майже п’ять років, — мир. Ли-
ше ті, хто пізнав війну, розу-
міють справжню ціну миру. 

Та мир — це не просто відсут-
ність війни. Це ще й свобода, 
можливість бути господарем 
на своїй землі. Право вільно 
визначати своє  майбут-
нє», — переконував Пре-
зидент. 2
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G39131
Нежила будівля бізнес-центру площею 12 101,4 м. кв. за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12 –а 
(інв.№013472), реєстраційний №44423151101 та  основні засоби в кількості 558 од.

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) – 28.01.2019
(аукціону)/електронного аукціону    Другі відкриті торги (аукціон) – 06.02.2019
      Треті відкриті торги (аукціон) – 15.02.2019
      Четверті відкриті торги (аукціон) – 26.02.2019
      П’яті відкриті торги (аукціон) – 07.03.2019
      Шості відкриті торги (аукціон) – 19.03.2019
Електронна адреса для доступу до відкритих                www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/    Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному  

      лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота    http://www.fg.gov.ua/assets-selling 

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває 
кримінальне провадження №12014120000000196 (номер 
провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про об-
винувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області 
Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича 
Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина Укра-
їни, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рів-
ненської області, без визначеного місця реєстрації та 
проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська 
область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, у 
судове засідання, яке визначено судом та призначено до 
судового розгляду на 23 січня 2019 року об 11 год. 00 хв. 
та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду 
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 30 січ-
ня 2019 року о 10.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Приватне акціонерне товариство «Київобленерго»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«КИЇВОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, Києво-Святошинський 

район,   
 м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса емітента Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  
яка додатково використовується емітентом  
для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать  
голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню  
пакета акцій

ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до Інформаційної довідки ПАТ «Національний депозитарій України» за вих. 
№169822 від 14 січня 2019 року, сформованої відповідно до даних реєстру власників іменних цінних 
паперів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» станом на 10.01.2019 р. щодо інформації про акціонерів – юридичних 
осіб і спільної кількості фізичних осіб, пакет власника акцій – Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33947089) зменшився.

Розмір частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» до зміни (у відсотках до статутного капі-
талу) становив 58,450788 відсотка.

Розмір частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» після зміни (у відсотках до статутного ка-
піталу) становить: 33,460788 відсотка.

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» здійснює пряме володіння акціями ПрАТ «КИЇВОБЛ-
ЕНЕРГО».

У Товариства відсутня інформація щодо способу зміни розміру пакета акцій зазначеного акціонера.
2. У відповідності до Інформаційної довідки ПАТ «Національний депозитарій України» за вих. 

№169822 від 14 січня 2019 року, сформованої відповідно до даних реєстру власників іменних цінних 
паперів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» станом на 10.01.2019 р. щодо інформації про акціонерів – юридичних 
осіб і спільної кількості фізичних осіб, акціонером ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» стало Товариство з обме-
женою відповідальністю «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 37719067).

Розмір частки ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» до зміни (у відсотках до статутного капіталу)  становив: 0 від-
сотків.

Розмір частки ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» після зміни (у відсотках до статутного капіталу) становить: 
24,990000 відсотка.

У Товариства відсутня інформація щодо способу зміни розміру пакета акцій зазначеного акціонера.

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління                                                                                                 Чернявський В. О.
                                                     М.П.

Повістка про виклик 
Підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2  

ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, громадянин України Ме-
лешко Артем Володимирович, 13.01.1977 р.н., відповідно до 
вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 10 год. 
00 хв. 25 січня 2019 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Кондрацького М. В. у каб. 302 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-55-26), для прове-
дення процесуальних дій (отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування) у криміналь-
ному провадженні № 22015000000000090 від 16.03.2015 за  
ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. 139 КПК 
України.

У зв’язку з обранням 5 грудня 2018 року складу 

Національного агентства із забезпечення якості ви-

щої освіти (НАЗЯВО) та його затвердженням Кабіне-

том Міністрів України (розпорядження від 27 груд-

ня 2018 р. № 1063-р), перше засідання НАЗЯВО від-

будеться 21 січня 2019 р. о 10.00 год. за адресою:  

м. Київ, вул. Металістів, б. 5а.

Члени НАЗЯВО

Сихівська районна адміністрація Львівської місь-
кої ради, як Орган опіки та піклування, запрошує 
Щелконогова Євгена Володимировича, 9 квітня 1983 
року народження, на засідання комісії з питань за-
хисту прав дитини щодо позбавлення його батьків-
ських прав.

Повідомляю, що засідання комісії відбудеться 
24.01.2019 р. о 14.00 год. у приміщенні Сихівської 
районної адміністрації за адресою: м. Львів, просп. 
Червоної Калини, 66, каб. 308.

Заступник голови районної адміністрації І. Дякун

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який на-

родився 21 квітня 1973 року, зареєстрований за адресою:  
АР Крим, м. Севастополь, вул. Соловйова, 1; проживає 
за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 15,  
кв. 247, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 28.01.2019 
року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 

03.01.1991 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Пере-
моги, 91, кв. 202, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.01.2019 року о 14 годині 30 
хвилин у залі судових засідань №231 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,  
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів 

ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»
F34GL39918 Майнові права, які випливають з цін-

них паперів — акцій іменних простих ВАТ «УКР-
ТРАНСГАЗСЕРВІС», 688 000 од.

F34GL39719 Право вимоги за кредитним догово-
ром юридичної особи №056-12-07 під забезпечення: 
земельна ділянка.

Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.
sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/ts-nn-_paperi/pat_-

bank_petrokommerts-ukrayina./193253/index.
php?lang=ru

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_
petrokommerts-ukra-na/193103/index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону 04.02.2019 р. Час проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точ-
ний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який на-

родився 01.09.1959 року, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Французький бульвар, 1/3, кв. 15, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 30.01.2019 року о 14 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іва-
нова Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця 
проживання: м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севас-
тополь, вул. Маринеско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 24 січня 2019 року о 09 год. 00 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42а, зал №3, каб. 17, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

ТОВ «КИЙавторемтранс», 

ідентифікаційний код 32612091, 

просить власників суміжних ділянок 

бути присутніми при встановленні 

меж земельної ділянки в натурі за адресою: 

просп. Академіка Палладіна, 32-б 

у Святошинському р-ні м. Києва 24 січня 2019 р. 

об 11 год. 00 хв.

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: F11GL40145; F11GL40146
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:

05.02.2019

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/ 
41229-asset-sell-id-188461
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
41221-asset-sell-id-188441

СПРАВА «АГРАЧОВА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF AGRACHEVA AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 11109/09 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 06 грудня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники  скаржили-
ся за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у на-
ціональному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду матеріали та відповідно до його практи-
ки Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільних проваджень у цих справах 
була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не було ефек-
тивного засобу юридичного захисту щодо цих скарг. Європейський суд констатував по-
рушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивіль-
них проваджень.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує, що пані Мутьєва, донька заявниці у заяві № 11109/09, має locus standi у про-

вадженні;
3.  Оголошує заяви прийнятними;
4.  Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у 

зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;
5.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, за-

значені у переліку в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, за винятком заяви № 11109/09;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «ІСАЄВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ISAYEV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 1292/14 та 16 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 06 грудня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися 

за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) на порушення принципу рівності сторін в апеляційному провадженні у зв’язку з 
неповідомленням їх про апеляційні скарги відповідачів.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд вказав, що принцип рівності сторін 
вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу  за таких 
умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилежною стороною. Крім 
цього, кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитись із зауваженнями або 
доказами, наданими іншою стороною, у тому числі з апеляційною скаргою іншої сторони, 
та надати власні зауваження з цього приводу.

Європейський суд вирішив, що національні суди, розглядаючи подані у справах заявни-
ків апеляційні скарги, не з’ясували, чи були заявники завчасно повідомлені про такі апеля-
ційні скарги, у зв’язку з чим заявників було позбавлено можливості надати свої зауваження 
щодо поданих у їхніх справах апеляційних скарг. Отже, національні суди порушили принцип 
рівності сторін, закріплений у статті 6 Конвенції.

Заявники у своїх заявах №№ 30523/14, 29820/15, 16469/16 та 66870/17 висува-
ли інші скарги, які також порушували питання за Конвенцією та Протоколами до 
Конвенції, з огляду на відповідну усталену практику Суду. Розглянувши всі наяв-
ні у нього матеріали, Європейський суд дійшов висновку про порушення Конвенції 
у світлі його висновків у рішеннях у справах «Устименко проти України» (Ustimenko 
v. Ukraine, заява № 32053/13, від 29 жовтня 2015 року) та «Пономарьов проти Украї-
ни» (Ponomaryov v. Ukraine, заява № 3236/03, від 3 квітня 2008 року).

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1.  Вирішує об’єднати заяви;
2.  Вирішує, що пані Сіроженко, дружина заявника у заяві № 42952/14, має locus standi 

у провадженні;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку 

з несправедливістю цивільних проваджень;
5.  Постановляє, що було порушення Конвенції та Протоколів до Конвенції щодо інших 

скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
6. Постановляє, що
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, за-

значені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держа-
ви-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на за-
значені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної по-
зичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Микола ШОТ, 
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(фото автора)

КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛІ. 
Традицію започаткував про-
ект «Для тих, хто в дорозі» Га-
лицького муніципального ка-
мерного оркестру: залу очі-
кування на залізничному вок-
залі в Тернополі перетвори-
ли на концертну. Художній 
керівник і диригент колекти-

ву розповів, що дев’ять років 
тому в новорічно-різдвяні дні 
не знайшлося в Тернополі за-
ли, де музичний колектив мав 
би традиційно дати святко-
вий концерт. І тоді начальник 
управління культури та мис-
тецтв міської ради Олександр 
Смик порадив зіграти на вок-
залі. Концерт мав успіх, тож 
проект продовжили. 

Нині на концерти оркестру 
чекають. Головна мета про-

екту — привітати, втішити, 
зустріти музикою тих, хто за 
кілька годин чи навіть хви-
лин із затишного вокзалу по-
мчить сріблястими коліями в 
різні куточки України, і терно-
полян. Серед глядачів чима-
ло людей похилого віку, які не 
завжди можуть відвідати кон-
церти у філармонії чи на ін-
ших сценах. Отже, «Для тих, 
хто в дорозі» — соціальний 
проект. 

Щороку в репертуарі з’яв ля-
ються нові твори, а цьогоріч — 
аж п’ять. Звучить музика кла-
сична, народна, давня й су-
часна. Цього разу грали євро-
пейські та світові хіти новоріч-
но-різдвяної тематики. Завер-
шили концерт славнозвісним 
«Щедриком» Миколи Леонто-
вича. Другий рік поспіль запро-
шують вокальний гурт «Пше-
ничне перевесло» виконати 
традиційні галицькі колядки. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СІЧНЯ
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Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 -3
Житомирська -1 -6 +2 -3
Чернігівська -1 -6 +1 -4
Сумська -1 -6 +1 -4
Закарпатська -1 -6 +2 -3
Рівненська -2 -7 +1 -4
Львівська -2 -7 +2 -3
Івано-Франківська -1 -6 +2 -3
Волинська -2 -7 +1 -4
Хмельницька -1 -6 +2 -3
Чернівецька -1 -6 +2 -3
Тернопільська -1 -6 +2 -3
Вінницька -1 -6 +2 -3

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Cвято в музеї
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Рубіжанський 
міський музей запросив 
м істян на захід «Традиції 

різдвяних свят». Люди різ-
них п околінь стали учасни-
ками зустрічі Різдва в на-
родних традиціях. До музею 
запросили вихованців дит-
садочка, школярів, студен-

тів і людей похилого в іку. 
Свято розпочалося в за-
лі, де розташована експо-
зиція інтер’єру української 
х ати. Колядували і старі, і 
малі. 

Як повідомляє управління 
культури, національностей та 
релігій Луганської ОДА, етно-
графічна виставка триватиме 
до кінця січня, тож музей за-
прошує всіх охочих.

Вітаміни 
від волонтерів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ДЛЯ ФРОНТУ. Черкаські волонтери відправили для україн-
ських бійців святкові пакунки, які містять вітамінну суміш у ту-
бах. Її виготовляли з овочів і фруктів. А ще передали квашену 
капусту, маскувальні сітки, ковдри та подушки. Ще з початку ві-
йни пенсіонери вирішили допомагати захисникам чим зможуть. 
І вже більш як чотири роки мало не щодня працюють для україн-
ських військовиків. Приміром, за роки війни надіслали на фронт 
понад дві тисячі туб вітамінної суміші, за яку воїни дуже вдячні. 

У складі цієї бригади волонтерів чимало людей поважного віку. 
85-річна Лідія Шереметьєва, приміром, попри роки, активно пра-
цює для фронту. Подушки та ковдри, розповіла Марина Олексій-
чук, шиють із клаптів тканини, яку приносять небайдужі. Якщо під-
рахувати всю продукцію, виготовлену волонтерами, вийде близь-
ко 500 подушок і зо дві сотні ковдр, багато маскувальних сіток. 

Недавно святковий пакунок потішив бійців 10-ї окремої гір-
сько-штурмової бригади. Нині волонтери на замовлення вій-
ськових ліплять вареники. З чим? Це поки що секрет. 

«Ми не вата! 
Вата — не ми!»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ — ШКОЛЯРАМ. Десять міських за-
гальноосвітніх шкіл Краматорська представлені від Донеччини в 
освітній програмі «Вивчай і розрізняй», яку реалізує Рада міжна-
родних наукових досліджень та обмінів спільно з Академією укра-
їнської преси за підтримки Міністерства освіти і науки й посольств 
Великобританії та США в Україні. Діти навчатимуться за спеці-
альною програмою, яка формуватиме в них навички критичного 
мислення та медійної грамотності. Тобто школярів навчатимуть 
орієнтуватися в інформаційних джунглях і не блукати серед дез-
інформації та пропаганди, не піддаватися їх шкідливому впливу. 

Азів медіаграмотності учнів ЗОШ навчатимуть на уроках 
учителі української мови і літератури, історії України і всесвіт-
ньої історії, мистецтвознавства. Педагоги вже почали реалізо-
вувати перспективну програму: для них організували спеціалі-
зовані тренінги, на яких їх відповідно підготують до уроків. 

Для тих, хто в дорозі

Вокзальна зала стала 
для оркестру концертною

Юні шосткинці пишуть екодиктант
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Цікаву но-
вацію запроваджено у міс-
ті Шостка Сумської облас-
ті, де вже другий рік поспіль 
старшокласники загально-
освітніх шкіл беруть участь у 
написанні екологічного дик-
танту. Така ініціатива нале-

жить місцевій станції юних 
натуралістів, а втілити її в 
життя допомагає колектив 
Шосткинського державного 
лісгоспу.

Як розповідає директор 
станції юннатів Сергій Корні-
єнко, цього року до написан-
ня диктанту, що передбачає 
тести з 20 екологічних пи-
тань, долучилися близько 20 

учнів міських шкіл. Найбіль-
шу кількість балів набрав 
учень 4-ї школи Ростислав 
Мороз, ще четверо учасни-
ків посіли друге і третє міс-
ця. Усі вони одержали пода-
рунки, грамоти, вдячні слова 
за любов до природи, шано-
бливе ставлення до рослин-
ного і тваринного світу, рі-
чок, озер, землі. 

За словами інженера лісо-
вих культур Шосткинського 
лісгоспу Галини Євдокимен-
ко, така активність школя-
рів вселяє надію, що майбут-
нє природи в надійних руках. 
Адже щоб успішно написати 
екологічний диктант, слід ма-
ти глибокі знання про довкіл-
ля, з основ природознавства, 
географії, біології тощо.

Учасниками святкування були й самодіяльні актори, і відвідувачі


