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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІТАЛІЙ МУЗИЧЕНКО:
«Ми тримаємо руку на пульсі 

щодо виплат субсидій  
в регіонах. І маємо зробити 

все, щоб люди вчасно,  
з початку листопада, 
почали отримувати 

субсидії та пільги 
на оплату  

послуг ЖКГ».

З опаленням  
проблем не буде

НАПЕРЕДОДНІ. Тривале бабине літо відтермінувало фактичний 
початок опалювального сезону, завдяки чому вдасться заощадити 
чимало енергоресурсів. Утім, іще кілька днів, і осінь остаточно всту-
пить у свої права. Пам’ятають про це і в уряді, тож запевнили сус-
пільство у позитивних прогнозах на майбутнє. Так, Прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук у своєму традиційному відеозверненні «Чашка 
Прем’єра» у фейсбуці наголосив: «Опалювальний сезон розпочав-
ся. Країна до нього готова: у нас достатня кількість вугілля на скла-
дах, у нас достатня кількість газу в наших сховищах, у нас у придат-
ному для експлуатації стані вся необхідна інфраструктура».

Звичайно, він припускає, що під час опалювального сезону 
можливі локальні аварії в роботі тепломереж. Адже так трапляло-
ся неодноразово. «Але ми розуміємо, як з ними справлятися, то-
му я впевнений, що зиму країна пройде нормально», — додав гла-
ва уряду. Запаси природного газу в підземних сховищах, повідо-
мляє УНІАН, після завершення попереднього опалювального сезо-
ну зросли у 2,4 раза. Наразі вони становлять понад 21,336 млрд ку-
бометрів. Це на 26,2% більше, ніж рік тому.

58,9 млн тонн
зерна (86% прогнозу) за середньої 

врожайності 45 ц/га вже зібрали 
українські аграрії з площі 13,1 млн га  

ПОГЛЯД. Нинішні ціни на картоплю свідчать про системну 
кризу в аграрній галузі

Хронічна 
непередбачуваність 
другого хліба

Заступник міністра соціальної політики  
про монетизацію і вчасне нарахування пільг

3 5 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Інформаційна  
еволюція триває:  
в Україні започатковано 
новий проєкт у галузі 
публічних фінансів

ВІДКРИТІСТЬ

У Березівській ОТГ  
на Сумщині дбають 
про якісне медичне 
обслуговування  
місцевих жителів
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Прогноз ВВП для України на 2020 рік — оптимістичний
МАКРОЕКОНОМІКА. Мінекономрозвитку допускає інфляцію на рівні 5,5%, а реальне зростання 
ВВП — до 3,5—3,7%

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Минулого тижня делегація  
Мінекономрозвитку перебу-

вала з відрядженням у Вашинг-
тоні, а фахівці відомства провели 

змістовні й плідні зустрічі з пред-
ставниками МВФ, уряду Сполу-
чених Штатів, фахівцями Світо-
вого банку, ЄБРР та інших міжна-
родних організацій. Були зустрічі 
й з інвесторами, експертами в га-
лузі економіки. І більша частина 

перемовин концентрувалася на 
макроекономічному прогнозі для 
України на 2020 рік.

МВФ планує повернутися за 
кілька тижнів. Про це на брифін-
гу в Кабінеті Міністрів щодо но-
вого макропрогнозу розповів мі-

ністр розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства Тимо-
фій Милованов. За словами голо-
ви Європейського департаменту 
МВФ Пола Томсона, місія фон-
ду планує повернутися в Украї-
ну, щоб вивчати реформи, які ни-

ні відбуваються в нашій державі. 
«Місія не має вимог і не ставить 
ультиматумів, але вона озвучи-
ла свої побажання, розповіла про 
те, які зміни хоче побачити 
в Україні найближчим ча-
сом», — сказав міністр. 2
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НКРЕКП Повідомляє

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

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

ОГОЛОШЕННЯ
про намір укласти договір фрахтування (договір бербоут-чартеру)

судна «Капітан Василь Скакун»

ДП «Адміністрація річкових портів» оголошує про намір укласти договір фрахту-
вання (договір бербоут-чартеру) судна:

1) Назва: теплохід «Капітан Василь Скакун»
2) Тип: пасажирське 
3) Рік та місце побудови: 1966 р., м. Москва  
4) Клас РСУ: +О 1.2 пасажирське 
5) Пасажиромісткість: 277 пасажирів.
6) Мінімальний розмір річної фрахтової ставки: 348 000,00 грн з ПДВ
7) Пропонований термін дії договору фрахтування: 5 років
8) Відомості щодо технічного стану: потребує підняття в док, проведення ремонт-

но-відновлювальних робіт для підтвердження класу судна та спорядження навігацій-
ним, пожежним і рятувальним обладнанням.

9) Договір фрахтування (договір бербоут-чартеру) буде укладено на умовах до-
говору приєднання (ст. 634 ЦК України), остаточний текст якого складається після 
отримання від Мінінфраструктури висновків щодо укладання договору фрахтування.

10) Фрахтувальник (переможець) зобов’язаний відшкодувати ДП «Адміністрація 
річкових портів» витрати незалежної експертної оцінки вартості судна та послуги ДП 
«УкрНДІМФ» за висновок щодо визначення підприємством розміру фрахтової ставки 
судна «Капітан Василь Скакун».

11) Потенційні фрахтувальники разом з заявою щодо укладання договору фрахту-
вання одночасно надають забезпечення пропозиції у формі банківської гарантії на су-
му  50000,00 грн з терміном дії до 90 календарних днів.

12) ДП «Адміністрація річкових портів» не розглядатиме заяви потенційних фрах-
тувальників щодо укладання договору фрахтування, які не надали забезпечення про-
позиції, визначеної в п. 11) цього оголошення. 

Заяви-листи потенційних фрахтувальників про намір укласти договір фрахтування 
подавати на адресу ДП «Адміністрація річкових портів» з визначенням предмета до-
говору, у тому числі пропонований розмір фрахтової ставки.

Заяви щодо укладання договору фрахтування від потенційних фрахтувальників 
приймаються протягом 10 календарних днів з дня розміщення оголошення за адре-
сою: 04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 40.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір укласти договір фрахтування (договір бербоут-чартеру)

судна «А. Бородин»

ДП «Адміністрація річкових портів» оголошує про намір укласти договір фрахту-
вання (договір бербоут-чартеру) судна:

1) Назва: теплохід «А. Бородин»
2) Тип: пасажирське 
3) Рік та місце побудови судна: 1975 р., м. Херсон 
4) Клас Регістра судноплавства України: +О 2.0 пасажирське 
5) Пасажиромісткість: 200 пасажирів.
6) Мінімальний розмір річної фрахтової ставки: 330 000,00 грн з ПДВ
7) Пропонований термін дії договору фрахтування: 5 років
8) Відомості щодо технічного стану: потребує підняття в док, проведення ремонт-

но-відновлювальних робіт для підтвердження класу судна та спорядження навігацій-
ним, пожежним і рятувальним обладнанням.

9) Договір фрахтування (договір бербоут-чартеру) буде укладено на умовах до-
говору приєднання (ст. 634 ЦК України), остаточний текст якого складається після 
отримання від Мінінфраструктури висновків щодо укладання договору фрахтування.

10) Фрахтувальник (переможець) зобов’язаний відшкодувати ДП «Адміністрація 
річкових портів» витрати незалежної експертної оцінки вартості судна та послуги ДП 
«УкрНДІМФ» за висновок щодо визначення підприємством розміру фрахтової став-
ки судна «А. Бородин».

11) Потенційні фрахтувальники разом з заявою щодо укладання договору фрахту-
вання одночасно надають забезпечення пропозиції у формі банківської гарантії на су-
му  50000,00 грн з терміном дії до 90 календарних днів.

12) ДП «Адміністрація річкових портів» не розглядатиме заяви потенційних фрах-
тувальників щодо укладання договору фрахтування, які не надали забезпечення про-
позиції, визначеної в п. 11) цього оголошення. 

Заяви-листи потенційних фрахтувальників про намір укласти договір фрахтування 
подавати на адресу ДП «Адміністрація річкових портів» з визначенням предмета до-
говору, у тому числі пропонований розмір фрахтової ставки.

Заяви щодо укладання договору фрахтування від потенційних фрахтувальників 
приймаються протягом 10 календарних днів з дня розміщення оголошення за адре-
сою: 04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 40.

Втрачене свідоцтво про право на спад-
щину за законом на 1/6 частину житлово-
го будинку за адресою: м. Київ, вул. Квітки-
Основ’яненка, 15, зареєстроване  в реє-
стрі за № 3-532 і видане на  ім’я Остапенка  
Володимира Володимировича Другою київ-
ською державною нотаріальною конторою, 
вважати втраченим.

Втрачений документ  
«Свідоцтво про право  

на спадщину за законом»,  
виданий 14.08.1996 р. Дванадцятою  

Харківською державною 
нотаріальною конторою за р/№4-2912, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на човен Неман, реєстраційний номер 

ОДА 3430 К, регістровий номер  
SRU 430958,  

виданий на Рабцун Бориса  
Святославовича, 

вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, 
виданий економічним факультетом  

Київського 
національного університету імені  

Тараса Шевченка 
у 2016 році на ім’я Волкова Микити  

Денисовича, вважати недійсним.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова перебуває спра-
ва за позовом Романчук Юлії Павлівни до Романчука Михайла Юрійо-
вича, третя особа — Орган опіки і піклування Служба у справах дітей Га-
лицької районної адміністрації Львівської міської ради про позбавлен-
ня батьківських прав.

Романчук Михайло Юрійович викликається як відповідач в судове 
засідання.

Повідомляємо про те, що судове засідання по справі призначено на 
07.11.2019 року о 9 годині 45 хвилин у приміщенні Галицького район-
ного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, каб.10. 
Явка учасників обов’язкова.

У випадку неявки учасників в судове засідання справу буде розгля-
нуто за їх відсутності на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Суддя І. Р. Волоско

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

ВАЛІЄВ ЕЛЬДАР ВАЛІЙОВИЧ, 12.01.1978 р.н., зареєстрований за 
адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Строганівка, 
вул. 50 років Фрунзе, 64 — на підставі ст. ст. 133, 135, 2975 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 29.10.2019, 30.10.2019 та 31.10.2019 о 
10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 19 до слідчого Лаврієнка О. М., р.т.: (0382) 69-85-38,  
65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог  
ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22018240000000016 від 29.10.2018, в якому Ви є підо-
зрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Здолбунівський районний суд Рівненської області (м. Здолбунів, вул. Не-
залежності, 10) викликає в підготовче судове засідання на 10 годину 00 хви-
лин 30 жовтня 2019 року обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 
березня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюменської області Ро-
сійської Федерації, зареєстрованого по вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 
62, м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме місце перебування: 
вул. Чехова, 49, м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, у кри-
мінальному провадженні № 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опублікування по-
вістки про виклик обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом.

Суддя І. М. Мичка

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: GL15N712767; GL22N012768-GL22N012773  
(6 лотів)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

11.11.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного 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/45158-asset-sell-id-221764; 
45163-asset-sell-id-221777

Одеський окружний адміністративний суд повідомляє про розгляд 
справи № 815/3266/17 за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Білгород-Дністровський елеватор» до Головного управлін-
ня ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасуван-
ня податкових повідомлень — рішень від 08.06.2017 р. № 0012911405, 
0012921405.

Судове засідання по суті призначено на 31.10.2019 року о 09:00 год. 
і відбудеться в приміщенні Одеського окружного адміністративного су-
ду в залі судових засідань № 10 (перший поверх) за адресою: 65062,  
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14.

Суддя О. М. Тарасишина

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження ви-

кликає як обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року 
народження (останнє відоме місце проживання: вул. Жовтнева, 77 а, кв.105, 
7, м. Полтава) по кримінальному провадженню №42015170000000069 у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в судове засідання на 
11.30 год. 12 грудня 2019 року, яке відбудеться в приміщенні Полтавського 
апеляційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П. І. обов’язкова. У разі неявки Блажівського П. І.  
до суду з моменту опублікування повістки про виклик останній вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне проваджен-
ня буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя О. М. Корсун

Додаток 21 
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу  

для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

Розрахунок коригування необхідного доходу  від здійснення діяльності з транспортування природного газу

________________________________________________

(найменування  суб’єкта господарювання)

Календарний рік

Планований необхідний дохід НДп

Уточнений необхідний дохід НДу

Відхилення уточненого необхідного доходу ВНД 

Значення регуляторного рахунку станом на кінець року

Кількість років, протягом яких ураховується коригування  
необхідного доходу

Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності  
з транспортування природного газу НДкор

«_____» ________________ 20____ року

 Керівник суб'єкта господарювання                                              
(або особа, що його заміщує) (підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер    
(підпис) (ПІБ)

Виконавець
____________________________
           (номер телефону)

(підпис) (ПІБ)

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область,  

смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000148 від 27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Вадима Вікторовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луганської об-
ласті ухвалено здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
ченого Фролова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 31.10.2019 року о 10-30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 
не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Вищий антикорупційний суд викликає як обвинуваченого Дьяченка Геннадія Воло-
димировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду кримінального провадження, 
внесеного 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьячен-
ка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК Украї-
ни, та повідомляє, що підготовче судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться 06.11.2019 о 10 год. 00 хв. в приміщенні Вищого  антикорупційного суду за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А.

Головуючий суддя Мойсак С. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Кремінський районний суд Луганської 
області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Кремінна, вул. Ті-
това, 5, викликає Назаренко Юлію Іванів-
ну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених в судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 414/1899/15-к, 
провадження №1-кп/414/6/2019 стосов-
но Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Ва-
лентина Івановича, обвинувачених за ч. 2 
ст. 110 КК України, що відбудеться 01 лис-
топада 2019 року о 10 годині 00 годині.

Cуддя Є. М. Акулов



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua24 

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. № 73 484

Загальний тираж за жовтень 328 898

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
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

14..19
5..10

14..19
4..9

14..19
5..10

15..20
5..10

18..23
4..9

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok
.c

om
/ti

om
ag

et
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

kr
ay

.c
k.

ua
 

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +14 +19 Черкаська +4 +9 +14 +19

Житомирська +5 +10 +14 +19 Кіровоградська +5 +10 +14 +19
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +5 +10 +14 +19 Дніпропетровська +5 +10 +14 +19
Закарпатська +5 +10 +18 +23 Одеська +5 +10 +15 +20
Рівненська +4 +9 +15 +20 Миколаївська +5 +10 +14 +19
Львівська +3 +8 +18 +23 Херсонська +5 +10 +15 +20
Івано-Франківська +4 +9 +18 +23 Запорізька +5 +10 +15 +20
Волинська +4 +9 +16 +21 Харківська +4 +9 +14 +19
Хмельницька +4 +9 +14 +19 Донецька +4 +9 +14 +19
Чернівецька +4 +9 +18 +23 Луганська +4 +9 +14 +19
Тернопільська +4 +9 +15 +20 Крим +6 +11 +15 +20
Вінницька +4 +9 +14 +19 Київ +8 +10  +16 +18

Укргiдрометцентр

У Краматорську з’явиться вулиця муралів
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр»  

ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО. У 
Краматорську Донецької об-
ласті використовують різні 
можливості, шляхи і підходи, 
щоб надати типовому і трохи 
похмурому промисловому міс-
ту більш привабливого зовніш-
нього вигляду. 

Наприклад, під час органі-
зованого фестивалю вулич-
ного монументального мисте-
цтва You Are East протягом мі-
сяця буде створено півтора де-
сятка барвистих муралів — ро-
боти закордонних художників, 
які прикрасять донедавна ні-
чим не примітні житлові та інші 
будинки. Цікавий проєкт реалі-
зують завдяки ініціативі та ко-
штам місцевих меценатів. 

жителі міста вже встигли 
оцінити спільні зусилля учас-
ників цієї програми. Адже най-
перший мурал можна побачи-
ти на одному з будинків на ву-
лиці Марата. Саме тут італій-
ський художник Фабіо Петані 
запропонував жителям і гос-
тям Краматорська зображен-

ня гірського озера в сонячних 
променях. Ця робота, крім ес-
тетичного задоволення, також 
дає змогу людям, які не ма-
ють можливості подорожува-

ти, ознайомитися із природою 
далеких країн. До речі, вулицю 
Марата митці вже назвали ву-
лицею муралів, оскільки всі їх-
ні роботи прикрашатимуть бу-

динки саме тут. А всього до 
перспективного проєкту залу-
чили дев’ять митців із Бельгії, 
Італії, Іспанії, США, Франції та, 
звісно, України. 

Поляків зацікавили 
туристичні 
можливості 
Вінниччини

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЯРМАРОК. вінниця презентувала власний туристичний потенці-
ал у польському місті-побратимі Кельце на міжнародному ярмарку 
Targi Seniora, темою якого була «срібна економіка», зокрема підви-
щення якості надання медичних, туристичних, санаторних, готель-
них послуг людям старшого віку.

Неабияк популярним був стенд Winnica. Miasto idei, який демон-
стрував можливості міста і області з оздоровлення, лікування та від-
починку. За межами України відомі багатопрофільний санаторій 
«Авангард» у  місті Немирів та унікальний бальнеологічний курорт 
Хмільник.  

вінниця може запропонувати комфортний відпочинок, ознайом-
лення з багатовіковими традиціями краю, яскраві фестивальні вра-
ження, можливість скуштувати страви автентичної подільської кухні. 
У складі вінницької делегації були представники туристичних фірм, 
санаторіїв, медичних закладів, готелів та муніципальної страхової 
компанії. І поляки детально розпитували про можливості відпочити 
в Україні. 

«Срібна економіка» в Європі активно розвивається. Майже 20% 
ввП у деяких країнах дає індустрія для людей поважного віку. Нам 
було цікаво ознайомитися з найкращими практиками, зокрема ні-
мецькими. Маємо і власний позитивний досвід. Побачити нові ме-
тоди роботи та ознайомити поляків з нашими можливостями гос-
тинності було основною метою. Наступним кроком має стати спів-
праця малого і середнього бізнесу, налагодження контактів та ре-
алізація проєктів», — зазначив вінницький міський голова Сергій 
Моргунов. 

На ярмарку послуг і товарів змістовними були культурно-розва-
жальна програма, дискусії та лекції.  відвідувачі мали змогу про-
йти безплатну медичну діагностику, отримати консультації з пи-
тань соціальної інтеграції тощо. Під час дискусійної панелі «Акти-
вація+»  польські спеціалісти поділилися досвідом роботи у сфе-
рі соціальної інтеграції літніх людей. вінничани взяли участь в об-
говоренні та розповіли про свої напрацювання. А задля налаго-
дження предметної співпраці в цьому питанні між містами-побра-
тимами запропонували наступного року провести спільний фо-
рум в Україні. 

«Золота принцеса» Вероніка
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ШЛЯХ ДО МРІЇ. На перший 
погляд, семирічна вероніка ні-
чим не відрізняється від інших 
дітей: любить промчати з вітер-
цем на велосипеді, співати, тан-
цювати, грати на фортепіано. За-
хоплюється математикою. одно-
класники (а шкільних друзів у неї 
цілий клас) часом запитують, як 
їй вдається так багато читати, 
адже в них на це бракує часу. 
вона відповідає, що книжки самі 
стрибають їй у руки, і відмовити 
їм вона не може.  

Проте є в неї особливі захо-
плення, на які не шкода ні сил, 
ні часу: дівчинка вивчає актор-
ське мистецтво. Їй подобається 
бути акторкою, хоче стати мо-
деллю. Розуміє, що для цього по-
трібно багато працювати. ось і 
відвідує музичну школу, де, крім 
гри на фортепіано, вивчає хорео-
графію. встигає займатися ще й 
вокалом та моделінгом. У віль-
ний час знімає відео в мобільно-

му додатку Like і планує створити 
власний інтернет-канал.

Скажете, нічого дивного? 
Можливо, для юної киянки чи ди-
тини з іншого великого міста це 
й звичайна практика. Але веро-
ніка Могила живе у звичайно-
му селі Гельмязів Золотонісько-
го району на Черкащині. Мож-
на сказати, у глибинці. Але як на 
свій юний вік уже багато всти-
гла. Торік виборола титул «Зо-
лота принцеса України». Зня-
лася в дитячому гумористично-
му кіножурналі «Байки». Ста-
ла моделлю каталога дизайне-
ра олени Білик Little Photomodel 
of the Ukraine, обличчям глян-
цю «Fashion Today: 100 найкра-
сивіших дітей України». Брала 
участь у п’ятому фестивалі «Діти 
за майбутнє України».

Для когось і цього було достат-
ньо. однак невгамовна вероніка 
встигає бути ще й фотомоделлю 
для реклами одягу українсько-
го дизайнера Андре Тана і ма-
газину турецьких меблів для ді-
тей. Її фото знайдено у дитячому 

журналі та на обкладинці книж-
ки «Енциклопедія дитячих талан-
тів «Найвидатніші діти України», 
дипломом і медаллю якого її від-
значили нещодавно.

Зрозуміло, першими успішни-
ми кроками вероніка завдячує 
не тільки власній працездатності, 
а й допомозі тата і мами. Попри 
велику зайнятість, вони приділя-
ють доньці посилену увагу. Ма-
ма Людмила олександрівна, яка 
працює сільським головою, бере 
активну участь у кожному проєк-
ті, який втілює вероніка, допома-
гає добиватися успіху. 

У курсі всіх доньчиних за-
думів і тато віталій володими-
рович, який працює в поліції. У 
звичайної сільської родини, як і 
в інших, багато щоденних кло-
потів. однак тут уміють виокре-
мити найголовніше і наполегли-
во йти до поставленої мети. І 
цим ламати стереотипи, ніби в 
селі людина не може самореалі-
зуватися. отож варто побажати, 
щоб усі задуми вероніки успіш-
но втілювалися.         

Розвиваючи здібності, 
Вероніка вірить в успіх

Французького художника Алексіса Буста 
Стефенса здивував український бі-бой  
Uzee Rock, коли приїжджав до Франції  
на змагання з брейк-дансу, і надихнув  
на створення муралу «Звільни свої емоції»

Тепер у Краматорську утворилася ціла вулиця муралів, на якій будинки прикрашені творчими роботами майстрів з різних країн
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