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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕН КОУТС:  «З надією змінити
Президента й привести 

до влади менш 
антиросійський 

парламент Росія 
прагне скористатися 

актуальними 
суспільними 

проблемами в Україні».

Єврокомісія перевіряє 
нашу курятину 

УМОВИ ПАРТНЕРСТВА. Розпочала роботу місія інспекторів 
генерального директорату Європейської комісії з питань охорони 
здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE), яка при-
була в Україну для перевірки заходів, вжитих Держпродспожив-
службою за підсумками попереднього аудиту системи державно-
го контролю за виробництвом м’яса птиці й продуктів, отриманих 
із нього, призначених для експорту до Європейського Союзу.

Оціночна місія працює в Україні в межах узгодженого з ЄС гра-
фіка — з 29 січня по 8 лютого 2019 року, повідомляє прес-служба 
відомства. Її представники вже зустрілися з керівництвом і про-
відними фахівцями Держпродспоживслужби, ознайомилися з ма-
теріалами щодо виконання плану заходів, яких Держпродспожив-
служба вжила для реалізації рекомендацій Єврокомісії.

Інспектори відвідають Київську, Івано-Франківську, Волинську 
та Черкаську області, зустрінуться з представниками головних 
управлінь Держпродспоживслужби у цих областях та ознайом-
ляться з роботою кількох профільних підприємств. За підсумками 
роботи місії впродовж місяця буде складено звіт.

8,986 млрд грн, 
330,7 млн доларів і 5,6 млн євро залучив 

до держбюджету Мінфін на плановому 
аукціоні з розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики

STOP FAKE. Брехливі новини, смажені факти й підступні боти 
можуть істотно вплинути на свідомість виборців 

Дезінформація загрожує 
демократичним 
цінностям ЄС

Директор Національної розвідки США про стовідсоткове 
втручання спецслужб РФ у наші виборчі кампанії 2019 року 
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Лізинг житла та зведення 
прибуткових будинків  
в Україні мають вигляд 
бажання, а не швидкого 
практичного втілення

На Полтавщині готуються 
замінити в будинках 
сміттєпроводи підземними 
і вакуумними системами 
збирання відходів

НОвИНИ з УкРАїНИ

Норми споживання газу мають бути справедливі 
зАСІДАННЯ кАБІНЕТУ МІНІСТРІв. НАК «Нафтогаз України» доручено забезпечити громадян 
безплатними лічильниками

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Питання різкого й несподі-
ваного для багатьох збіль-

шення  обов’язкових норм спо-
живання газу для користувачів 
без лічильників боляче вдарило 

по населенню. «Ми бачимо обу-
рення людей, коли вони отри-
мують платіжки за газ із зави-
щеними нормами. Це сталося 
внаслідок того, що на рішення 
уряду, яке було нормоване і ро-
било об’єктивними обсяги спо-
живання газу, подали до суду. 

Суд це рішення скасував», — 
сказав Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман під час засі-
дання уряду. 

Він пояснив: «Дехто з фахів-
ців, які працюють у газовій га-
лузі, вважає, що треба нажива-
тися на людях. Ми проти цього і 

не дамо так чинити. Було 3,3 ку-
бометра на особу, а чому зараз 
треба платити за 9? Ми ж розу-
міємо, що це втричі більше, ніж 
споживають люди. Тому повер-
таємося до старої норми. Буде 
3,29 кубометра. Люди платити-
муть справедливу ціну за спра-

ведливий обсяг, а не за завище-
ний». 

Отже, Кабінет Міністрів 
ухвалив рішення про встанов-
лення норми 3,29 кубометра га-
зу на особу на місяць для 
домогосподарств без лі-
чильника. 2
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нкрекп повідомляє
Додаток 51  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868 

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 25.01.2019 № 59) 
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників 

Послуга 
з централізованого 

постачання холодної 
води (з використанням 
внутрішньобудинкових 

систем)

Послуга 
з централізованого 

водовідведення 
(з використанням 

внутрішньобудинкових 
систем)

тис. грн 
на рік грн/м3 тис. грн 

на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 704 671,446 8,3098 875 143,578 7,5535

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 398 306,547 4,6970 420 166,286 3,6265

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 398 306,547 4,6970 420 166,286 3,6265
1.3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 306 364,899 3,6128 454 977,291 3,9270

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 306 364,899 3,6128 454 977,291 3,9270

1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 20 170,401 0,2379 25 184,614 0,2174

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 20 168,454 0,2378 25 182,261 0,2174

2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 1,947 0,0000 2,353 0,0000

3 Витрати на збут, у т. ч.: 74 028,862 0,8730 90 223,726 0,7787
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 22 672,075 0,2674 28 065,430 0,2422
3.2 витрати на оплату праці 22 773,633 0,2686 27 522,951 0,2376
3.3 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 5 010,199 0,0591 6 055,049 0,0523
3.4 амортизаційні відрахування 568,248 0,0067 686,752 0,0059

3.5 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання 
і перерахування коштів споживачів 7 876,896 0,0929 9 621,413 0,0830

3.6 інші витрати 15 127,810 0,1784 18 272,132 0,1577
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 798 870,709 9,4206 990 551,918 8,5496
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 18 342,602 0,2163 0,000 0,0000

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 15 544,578 0,1833 0,000 0,0000

7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання 
та водовідведення 2 798,024 0,0330 0,000 0,0000

7.3 чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8
Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, 
податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період 
з централізованого водопостачання та водовідведення

-1 631,853 -0,0192 -4 794,059 -0,0414

9 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн 815 581,457 985 757,860

10 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 9,62 8,51

11 Обсяг реалізації, тис. м3 84 800,00 115 860,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення А. Чумак

Додаток 54  
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868 
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 25.01.2019 № 59) 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНЬВОДОКАНАЛ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників 

Послуга 
з централізованого 

постачання холодної 
води (з використанням 
внутрішньобудинкових 

систем)

Послуга 
з централізованого 

водовідведення 
(з використанням 

внутрішньобудинкових 
систем)

тис. грн 
на рік грн/м3 тис. грн 

на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 14 407,953 15,3138 10 262,221 10,9074

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 12 140,360 12,9036 8 662,386 9,2070

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 12 140,360 12,9036 8 662,386 9,2070
1.3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 2 267,592 2,4102 1 599,835 1,7004

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 2 267,592 2,4102 1 599,835 1,7004

1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 744,738 0,7916 530,859 0,5642

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 744,738 0,7916 530,859 0,5642

2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3 Витрати на збут, у т. ч.: 1 114,375 1,1844 731,478 0,7775
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 460,848 0,4898 284,920 0,3028
3.2 витрати на оплату праці 411,663 0,4375 282,005 0,2997
3.3 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 90,566 0,0963 62,041 0,0659
3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.5 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і 
перерахування коштів споживачів 146,686 0,1559 99,354 0,1056

3.6 інші витрати 4,611 0,0049 3,159 0,0034
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 16 267,065 17,2898 11 524,558 12,2491
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання 
та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.3 чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8
Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, 
податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період 
з централізованого водопостачання та водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

9 Коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП 
від 18.01.2019 № 35 -539,694 -0,5736 -751,848 -0,7991

10 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн 15 727,371 10 772,710

11 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 16,72 11,45

12 Обсяг реалізації, тис. м3 940,85 940,85
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення А. Чумак
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачене посвідчення 

судноводія малого/маломірного судна, видане на ім’я 

Демського Андрія Валерійовича, вважати недійсним.

ВАТ «ЛІТОС», код 05420480, повідомляє про втрату свідоцтва 

про реєстрацію випуску акцій, реєстрац. №60/05/1/02 від 04.06.2002, 

виданого Донецьким теруправлінням ДКЦПФР.

У зв’язку з оформленням спадщини Богмацера Сергія Володимировича, 
який помер 13.06.2018 р., прохання до всіх зацікавлених осіб повідомити про 
наявність прав приватному нотаріусу Десятниченку Олегу Володимировичу 
за тел. (050)323-62-62 або (057)742-85-52, у термін 7 (сім) днів від дати пу-
блікації.

ТОВ «Перший український експертний центр» ін-
формує мешканців про дострокове припинення До-
говорів про надання послуг з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій в односторон-
ньому порядку та вважати вищезазначені Договори 
розірваними:

– з 01.03.2019 р. по ж/б по вул. Донецька, 37/19; 
вул. Драгоманова, 40-Є; вул. Лісківська, 7.

Детальніша інформація розміщена у вільному  
доступі на офіційному сайті Товариства  

(www.puec.com.ua) та на дошках оголошень  
вказаних будинків.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області від-
повідно до ЦПК України викликає Сологуба Владислава 
Петровича, зареєстроване місце проживання: вул. Шев-
ченка, 2А, кв. 41, м. Охтирка, Сумська область, місцез-
находження якого невідоме, у судове засідання, яке від-
будеться 20 лютого 2019 року о 08 годині 30 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2,  
м. Охтирка Сумської області, як відповідача по цивіль-
ній справі № 583/3781/18, провадження № 2/583/88/19 за 
позовом Максименка Віктора Олексійовича до Сологуба 
Владислава Петровича про стягнення заборгованості. У 
разі неявки Сологуба Владислава Петровича справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Земляного Євге-
нія Валентиновича як відповідача в цивільній справі 
№328/2848/18 за позовом Земляної Юлії Вікторівни 
до Земляного Євгенія Валентиновича, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спо-
ру — Служба у справах дітей Токмацької міської ра-
ди, про позбавлення батьківських прав. Судове засі-
дання відбудеться 5 лютого 2019 року о 14.00 годи-
ні в залі Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, буд. 28.

Суддя Новікова Н. В.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Барвінка 

Романа Юрійовича на Комісію з питань захисту прав 

дитини, де розглядатиметься питання про доціль-

ність позбавлення батьківських прав Барвінка Р. Ю. 

відносно його доньки 2014 р.н.

Засідання відбудеться 06.02.2019 р. о 16.00 год. у 

приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голо-

сіївський, 42, каб. №415.

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: F11GL40347-F11GL40360; F11GL40363-F11GL40368
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість; основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

21.02.2019; 19.03.2019

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/ 
41378-asset-sell-id-189559
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
41375-asset-sell-id-189553

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Григоряна Вла-
дислава Валерійовича, 22.04.1983 року народження, 
уродженця Азербайджанської Республіки, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Косіора, 5, кв. 16, фак-
тично проживає: м. Алчевськ.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2019 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляцій-
ною скаргою прокурора відділу нагляду за додер-
жанням законів органами СБУ та державної при-
кордонної служби управління нагляду в кримі-
нальному провадженні прокуратури Миколаїв-
ської області Іщука А. О. на вирок Центрального ра-
йонного суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 ро-
ку, за обвинуваченням Стельмаха С. О. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відкладено на 7 лютого 
2019 року об 11.00 год.

Суддя О. В. Куценко

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Литвиненко На-

талію Володимирівну на Комісію з питань захисту прав ди-

тини, де розглядатиметься питання про доцільність по-

збавлення батьківських прав Литвиненко Н. В. відносно її 

доньки 2013 р.н.

Засідання відбудеться 06.02.2019 р. о 16.00 год. у при-

міщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 

42, каб. №415.

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: F11GL40370-F11GL40384
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:

18.03.2019

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/ 
41368-asset-sell-id-189518

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: F11GL40332-F11GL40346
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

25.02.2019

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/ 
41386-asset-sell-id-189681
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Сумська +1 -4 -2 +3
Закарпатська 0 -5 -1 +4
Рівненська +1 -4 -2 +3
Львівська 0 -5 -1 +4
Івано-Франківська 0 -5 -1 +4
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Вінницька -2 +3 0 +5

Oбласть Нiч День

Черкаська -2 +3 -2 +3
Кіровоградська -2 +3 0 +5
Полтавська +2 -3 +2 -3
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Укргiдрометцентр

Запрошує 
«Бібліоняня»

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗРУЧНО. Нову незвичну послугу запроваджено 
у Г лухівській дитячій районній бібліотеці на Сумщині, 
де відкрився куточок для дозвілля малечі «Бібліоняня». 
Ідеться про сервіс для батьків, які, приїхавши до Глухо-
ва із сіл у справах з маленькими дітьми, не знають, куди 
їх прилаштувати. Відтепер свого сина чи доньку, стар-
ших 3 років, на годину-другу можна залишити в бібліо-
теці, де за ними доглядатиме бібліотекар. І діти не про-
сто марнуватимуть час, а зможуть почитати книжку, по-
дивитися мультфільм, поспілкуватися одне з одним, по-
гратися.

За словами заступника директора бібліотеки Тетяни 
Маслової, це власна ініціатива колективу, абсолютно 
безплатна (усю підготовчу роботу проведено зусиллями 
і коштом бібліотекарів). 

Як кажуть батьки, послуга дуже зручна. Адже у Глухо-
ві бракує дитячих ігрових кімнат, мультиплікаційних залів, 
творчих майстерень, які можна відвідувати безплатно. 

Європейські мелодії 
луганського оркестру

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МУЗИКА. Нещодавно у Сєверодонецьку відбувся кон-
церт Академічного симфонічного оркестру під керівни-
цтвом почесного диригента Курта Шміда з Австрії. Насо-
лодитися мелодіями європейської класики слухачам да-
ли змогу талановиті музиканти та солісти-вокалісти Лу-
ганської обласної філармонії. Вони після евакуації з тим-
часово непідконтрольної території знайшли прихисток у 
Сєверодонецьку. А Курт Шмід подарував слухачам непо-
вторний вечір класичної музики. 

Він давно опікується луганськими музикантами. За-
вдяки його зусиллям оркестр із Луганщини останніми 
роками здійснив гастрольні поїздки Європою.

Попри мороз чи дощ дихання весни відчувається

Лютий у дворі — весна на порі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. На Стрітення птахи повертаються 
до лугу, а хлібороб до плуга

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Як ми й прогнозували у 
попередньому календа-

рі, січень снігом посік і мо-
розом припік. Щоправда, 
впродовж місяця морози не 
дуже дошкуляли, а ось сні-
ги подекуди сягали метро-
вої товщини. Буревійний 
циклон накрив Францію, 
Австрію, Німеччину, захід 
і південь України. Метео-
служби Австрії й Німеччи-
ни зазначали, що такого по-
тужного снігопаду не було 
протягом останніх 20 років. 

Зате свято Водохреща 
порадувало чудовою со-
нячно-морозною погодою. 
Традиційне освячення во-
ди і велелюдні купання ки-
ян відбувалися у Гідропар-
ку, на водоймах Святоши-
на, Кончі-Заспи і Пущі-Во-
диці. До свята було завер-
шено капітальну рекон-
струкцію Пуща-Водицько-
го парку: вимощено доріж-
ки, збудовано новий віадук 
між двома зонами відпо-
чинку на берегах озера, об-
ладнано пляж, де і відбува-
лося дійство Водохреща. 

Насичений святам и і 
знаменними подіями (отри-
мання Томоса і відзначення 
100-річчя Злуки всіх укра-
їнських земель у єдину со-
борну незалежну держа-
ву) січень передає естафе-
ту останньому місяцю зи-
ми. За попередніми прогно-
зами синоптиків, снігопади 
триватимуть, а критичних 
коливань температури не 
передбачають. Спостері-
гатимуться лише нічні по-
холодання. «Лютий у дворі 
— весна на порі», — ствер-
джує при слів’я. Сонце день 
у день посилає на землю 
дедалі більше тепла, три-
валість дня впродовж міся-
ця збільшиться на півтори 
години. Прогнози на весну 
й літо старі люди складали, 
спостерігаючи за станом 
погоди у такі дні лютневих 
релігійних свят: Тимофія 
Напівзимника (4), Оксани 
— Ксенії Веснопровісниці 
(6), Стрітення Господнього 
(15), Власа (24). 

Хоч минуло уже півзими, 
тимофіївські заметілі та 
приморозки можуть бути 
ще сильнішими, ніж у січ-
ні. «Якщо Тимофій морозом 
не візьме, то всі дороги сні-
гом замете», — стверджує 
народна мудрість. У цей 
день пасічники слухають, 
як поводяться у вуликах 
бджоли: гудуть ледь чут-
но — все гаразд; неспокій-
не гудіння — слід терміно-
во підгодувати сім’ю. Якщо 
на Тимофія почнеться сні-
гопад, то триватиме довго. 
Погожий сонячний день — 
на ранню весну. Якщо день 
вітряний — незабаром по-
чнеться заметіль. 

Оксана нагадує госпо-
дарям, що пора перевіри-

ти зимові запаси для се-
бе і худоби: чи вистачить 
продуктів і збіжжя до но-
вого врожаю, а сіна — до 
першого випасу. Якщо на 
Оксани гарна погода, то й 
весна буде теплою. Хма-
ри пливуть високо — по-
гожим буде весь місяць. 
«Яка Оксана, така й вес-
на», — стверджують на-
родні синоптики. 

Стрітення Господнє зна-
менує зустріч зими з вес-
ною. Цього дня у храмах 
освячують воду і свічки. 
Після повернення з церкви 
господарі із запаленою свіч-
кою обходили обійстя, свя-
ченою водою окроплювали 
худобу. За давнім повір’ям, 
цей обряд захищає людей і 
тварин від стихійного лиха. 
Особливо цілющою вважа-
ється стрітенська вода. Нею 
напувають недужих, дода-
ють у дитячу купіль, окроп-
люють юнаків, котрі йдуть 

на військову службу. Па-
січники окроплюють вули-
ки, «щоб бджоли плодилися 
і добре роїлися». 

Господині випікають цьо-
го дня пряники у вигляді 
пташок і роздають дітям, а 
ті вибігають із гостинцями у 
двір закликати в гості вес-
ну. Після Стрітення можна 
обрізати та прищеплювати 
садовину. «Прищепа й під-
щепа просинаються і добре 
зростаються», — кажуть 
досвідчені садівники. До ре-
чі, жодне релігійне свято не 
має стільки прикмет і афо-
ризмів, як Стрітення. Ось 
деякі з них: 

  Якщо на Стрітення дощ 
іде, господаря скрута 
жде.

 Якщо на Стрітення мо-
розно та ясно, весна бу-
де красна.

 Якщо на Стрітення сніг 
літає, весна не скоро за-
вітає.

 На Стрітення птахи по-
вертаються до лугу, а 
хлібороб до плуга.

 Якщо на Стрітення ви-
пав сніг, весна буде во-
лога і холодна.
Притча розповідає, що 

Влас жив у ІV столітті 
н.е. Він опікувався бідни-
ми людьми і звіриною. Йо-
го вважають покровителем 
свійських тварин. За народ-
ними прикметами, Власові 
морози останні. «Прийшов 
Влас — із печі злазь», — 
кажуть трудівники села. Це 
означає, що час готуватися 
до весняно-польових робіт.

20 лютого відзначаємо 
сумну дату в історії нашої 
держави — День Героїв 
Небесної Сотні. Того дня 
п’ять років тому на вулиці 
Інститутській у Києві бер-
кутівці цинічно розстріля-
ли активістів Євромайда-
ну, яких згодом назвали 
Героями Небесної Сотні. 
П’ять років тому вторгнен-
ням військ спецназу на те-
риторію АР Крим почала-
ся російська агресія про-
ти України. Гібридна війна 
триває в Донецькій та Лу-
ганській областях. Число 
жертв Революції гіднос-
ті майже щодня поповню-
ється новими загиблими 
чи пораненими захисни-
ками Вітчизни. На тлі цих 
трагічних подій нікчемним 
фарсом видається початок 
передвиборчої кампанії на 
пост Президента України. 
З телеефіру щедро ллєть-
ся бруд на всіх претен-
дентів, серед яких націо-
налісти і колабораціоніс-
ти, українці й іновірці, ра-
ніше судимі й ті, хто й досі 
не ладнає із законом, кло-
уни від шоу-бізнесу і чин-
ної влади. Не вистачає у 
цій команді лише куховар-
ки. Отож, шановні вибор-
ці, будьмо пильними, щоб 
знову, вже вкотре, не вско-
чити в халепу.

НАШ КАЛЕНДАР
1—3 лютого —  Всесвітній тиждень гармонійних міжконфе-

сійних відносин
2 лютого —  965 років із дня смерті Ярослава Мудрого 

(978—1054), великого князя київського, дер-
жавного діяча Київської Русі

4 лютого —  Всесвітній день боротьби із захворюванням 
на рак

6 лютого —  Міжнародний день несприйняття операцій на 
жіночих статевих органах, що призводять до 
каліцтва

11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат у науці
13 лютого — Всесвітній день радіо
15 лютого —  День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав; Стрітення Господнє
16 лютого —  День вшанування військового журналіста 

України
19 лютого —  65 років тому (1954) Крим було передано зі 

складу РРФСР Україні
20 лютого —  День Героїв Небесної Сотні; День соціальної 

справедливості; Всесвітній день соціальної 
справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови
23 лютого —  100 років з дня народження Петра Федуна 

(псевдонім Петро Полтава, 1919—1951), вій-
ськового і політичного діяча, члена ОУН та УПА

28 лютого —  День штурманської служби авіації Збройних 
сил України
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