
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 24 жовтня 2019 РоКУ  №203 (6566)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ вАЛЮт/БАнКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 24 жовтня 2019 року
USD 2489.2529 EUR 2768.796 RUB 3.9017 / AU 371956.61 AG 4387.31 PT 220796.73 PD 436614.96

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ МЕЛЬНИК:  «Жоден
  з аргументів скептиків 

не витримує серйозної 
критики. І українська 
сторона просуває ідеї, 

щоб переконати німецьких 
парламентаріїв визнати 

Голодомор геноцидом».

Субсидії стають 
адреснішими

АКТУАЛЬНО. Зміни у формулі нарахування субсидій відбу-
дуться із травня 2020 року. Після завершення цьогорічного опа-
лювального сезону буде змінено відсоток з 15 до 20, який до-
могосподарство має сплачувати за комунальні послуги. Нато-
мість субсидії стануть ще адреснішими, охоплять більшу кіль-
кість незаможних отримувачів. Усі, хто потребує допомоги, її 
отримає, повідомляє департамент інформації та комунікацій з 
громадськістю Секретаріату КМУ. Принцип розрахунку субси-
дій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші 
доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати 
за комунальні послуги, отже більший розмір субсидії.

«Ми хочемо, щоб більше коштів у програмі субсидій залиша-
лося для найнезаможніших категорій. Наприклад, дитячих бу-
динків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей 
з низькими доходами», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук.

Тобто в сезоні 2019—2020 років субсидії не зменшаться. І в 
наступному опалювальному сезоні 2020—2021 років жодного 
погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.

709 млн грн
отримали за два роки малий і середній 

бізнес в Україні від Німецько-українського 
фонду за підтримки уряду Німеччини  

і Євросоюзу 

КОНЦЕПЦІЯ. Нова владна команда надала міжнародним 
партнерам, які підтримують реформи в Україні,  
докладну інформацію про свої подальші кроки,  
що засвідчують незворотність децентралізації

Плани — на стіл!

Посол України в Німеччині про боротьбу серед депутатів 
Бундестагу за історичну правду 
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ЕКОлОгІЯ

Українські орнітологи  
та інженери знають,  
як вберегти птахів  
від вітроенергетичних 
електростанцій

Україна разом із міжнародними 
організаціями вимагає від РФ 
звільнити незаконно засудженого 
на окупованому Донбасі 
журналіста Станіслава Асєєва

БРАНЦІ КРЕМлЯ

Економічні ринки відтепер саморегулюватимуться
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Держава поступово передаватиме повноваження 
професійним об’єднанням та об’єднанням бізнесу

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Перші цифрові послуги — 
«Держава в смартфоні» за-

працюють зовсім скоро. Уряд 
ухвалив рішення для започат-
кування таких онлайн-послуг. 

Цей проєкт експерименталь-
ний, і надалі перелік цифрових 
послуг буде розширено. Про це 
на підсумковому брифінгу по-
відомив Прем’єр-міністр Олек-
сій Гончарук. Одними з перших 
елементів «Держави в смартфо-
ні» буде запровадження онлайн- 

сервісів державних послуг для 
водіїв у тестовому режимі. Уже 
незабаром за проєктом «Дія» за-
працює мобільний додаток із ци-
ми послугами, повідомляє де-
партамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секрета-
ріату КМУ.

«Це значить, що абсолютно всі 
водії зможуть не носити із собою 
права щодня, а власники авто-
мобілів — ще й техпаспорти. Це 
на першому етапі. Потім зроби-
мо так, що і не власники автомо-
білів зможуть показати техпас-
порт у додатку. А наша мета — 

до 2024 року всі послуги пере-
вести в онлайн», — вказав очіль-
ник уряду.

Кабінет Міністрів ухвалив за-
конопроєкт, який дозволить за-
мовляти номери на авто че-
рез інтернет у будь-якого 
виробника. 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

європейський суд з прав людини Та україна

Каждан Сергій Владиленович, 28.08.1961 року на‑
родження, підозрюваний у кримінальному прова‑
дженні №42015100010000016 від 06.02.2015 у вчи‑
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191 КК Укра‑
їни, відповідно до вимог ст. 297‑5, 133 КПК України 
викликається на 28 жовтня 2019 року о 14 год. 00 хв. 
до слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київ‑
ській області Бурімської А. С. для проведення слід‑
чих та процесуальних дій, що відбудуться у примі‑
щенні Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській облас‑
ті за адресою: м. Біла Церква Київської області, вул. 
Привокзальна, 3.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
слідчого передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття передбачені ст. 139 КПК України.

оГолоШеннЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) паТ «Банк каМБІо»

Номери лотів: GL16N012754
Короткий опис активів  
в лотах:

Майнові права за кредитним 
договором, укладеним з ЮО

Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону):

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів (аукціону):

08.11.2019 року

Час проведення  
відкритих торгів  
(аукціону):

Вказується на веб‑сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів:

http://www.fg.gov.ua/ 
not‑paying/liquidation/ 
22‑kambio/45130‑asset‑sell‑
id‑221710

повістка про виклик обвинуваченого 
в судове засідання, по якому здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у 

вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297‑5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеці‑
ального судового провадження, яке відбудеться 31 жовтня 2019 року о 09 год. 00 хв. 
у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, 
вул. Навроцького, 5, зал № 48, для участі в судовому засіданні як обвинувачений. 
Обвинувачений Аверін К. Є. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. 
Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо‑

мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. М. Микитенко

Товариство з обмеженою

 відповідальністю «Мантор», 

ЄДРПОУ: 40157061 

(попередня назва: 

ТОВ «Фінансова компанія 

«Терра‑Капітал») повідомляє 

про втрату свідоцтва 

про реєстрацію фінансової установи 

№ 349 від 11.02.2016 року, 

виданого на ім’я 

ТОВ «Фінансова компанія 

«Терра‑Капітал».

вважати недійсним 
судновий білет на катер  

«Анріда», держ. номер ДНІ 1966 К,  
на ім’я Лук’яненка Сергія 

Володимировича, 
1973 року народження, 

в зв’язку з втратою.

Втрачені паспорт гр‑на України  
МЕ 347726, 

військовий квиток, 
свідоцтво про реєстрацію автомобіля 

«Фольксваген» р.н. АА 0908 НЕ, 
посвідчення водія, посвідчення УБД 
на ім’я Іщука Валерія Анатолійовича 

вважати недійсними.

національний банк україни
звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)

№   
ряд-
ка

найменування статті 01.10.2019 01.01.2019

I. акТиви
1 Кошти та депозити в іноземній валюті  

та банківських металах
70 621 116 681

2 Цінні папери нерезидентів 417 603 432 991
3 Авуари в СПЗ 298 100
4 Монетарне золото 28 401 27 752
5 Цінні папери України 351 363 361 436
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 14 374 22 145
7 Внутрішній державний борг 1 751 1 834
8 Внески в рахунок квоти МВФ 66 052 77 472
9 Основні засоби та нематеріальні активи 4 277 4 741

10 Інші активи 5 001 4 313
усього активів 959 741 1 049 465

II. зоБов’ЯзаннЯ
11 Банкноти та монети в обігу 390 999 400 119
12 Кошти банків 53 041 38 497
13 Кошти державних та інших установ 89 832 47 697
14 Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету 0 64 898
15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним  

банком України 
60 044 62 076

16 Кредити отримані 2 408 2 769
17 Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань  

зі сплати внеску за квотою
171 516 217 300

18 Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску  
за квотою

66 044 77 462

19 Інші зобов’язання 964 1 213
усього зобов’язань 834 848 912 031

III. власний капІТал
20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні  та інші резерви 56 059 52 494
22 Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 80 436 81 274
23 Непокритий збиток/нерозподілений прибуток ‑11 702 3 566

усього власного капіталу 124 893 137 434
усього пасивів 959 741 1 049 465

Голова      Яків сМолІй

Головний бухгалтер — директор

департаменту бухгалтерського обліку   Богдан лукасевиЧ

Інститут садівництва Національної академії аграрних 

наук України (Інститут садівництва НААН) має намір пе‑

редати майно в оренду нежитлового приміщення пло‑

щею 31,5 кв. м нежитлової будівлі за адресою: Київська 

обл., Києво‑Святошинський р‑н, с. Новосілки, вул. Озер‑

на, 1, терміном на 2 роки 11 місяців.

За отриманням додаткової інформації прохання звер‑

татися за адресою: 03027, Київська обл., Києво‑Свято‑

шинський р‑н, с. Новосілки, вул. Садова, 23.

Телефон для довідок: 8(044)526‑42‑11; 8(044)526‑55‑18.

офіційне повідомлення паТ «укртелеком»
З 01.11.2019 для абонентів (юридичних осіб) ПАТ 

«Укртелеком» буде змінено вартість тарифного пла‑

ну на послугу оперативного телефонного зв’язку 

АТС‑10. 

Детальну інформацію можна отримати за теле‑

фоном контакт‑центру 0 800 506 801 (дзвінки без‑

коштовні в межах України з номерів українських опе‑

раторів).

Чернігівське оТв аМку повідомляє: на офіційно‑
му веб‑сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua (розділ: 
Територіальні відділення/ Чернігівська область/ До 
уваги суб’єктів господарювання/ Інформація щодо 
попередніх висновків у справі) розміщено подання з 
попередніми висновками для ФОП Голубенко Тетяни 
Анатоліївни (місце прож.: пр. Миру, 209/90, м. Чер‑
нігів, 14029) та ФОП Тарасюк Марини Олександрів‑
ни (місце прож. за ЄДР: пр. Миру, 209/90, м. Черні‑
гів, 14029; факт. місце прож.: вул. П’ятницька, 90/30, 
м. Чернігів).

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільського 
районного нотаріального округу Запорізької облас‑
ті (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2, 
Гуляйпільського району Запорізької області) запро‑
шує Кошкалду Віктора Миколайовича, 1960 року на‑
родження, прибути до нотаріуса в строк до 17 лис‑
топада 2019 року для прийняття спадщини на майно 
померлої Кошкалди Ганни Миколаївни. У випадку не‑
явки у вказаний строк свідоцтво про право на спад‑
щину буде видане спадкоємцям, які своєчасно при‑
йняли спадщину.

2.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, пе‑
редбачених законодавством, обов’язкових платежів 27,640 0,0039

2.5 інші витрати 144,686 0,0207
3 витрати на збут, у тому числі: 0,000 0,0000

3.1 витрати на оплату праці 0,000 0,0000
3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000
3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000
3.4 інші витрати 0,000 0,0000
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000
6 повна собівартість 18 584,565 2,6549
7 розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000
8 сума компенсації/вилучення 0,000 0,0000

9 коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови 
нкрекп від 02.04.2019 № 489 -1 037,847 -0,1483

10 вартість централізованого водопостачання/водовідведен-
ня, тис. грн 17 546,718

11 Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведен-
ня, грн/м3 2,51

12 обсяг реалізації, тис. м3 7 000,00

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

справа «пеТуХов проТи україни (№ 2)» 
(CASE OF PETUKHOV v. UKRAINE (№2)

(заява № 41216/13)

стислий виклад рішення від 12 березня 2019 року
У 2010 році Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) ухвалив рішення у справі заявника, конста‑

тувавши порушення статей 3, 5, 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
З 2004 року заявник відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі у державній установі «Київський слідчий 

ізолятор», страждаючи, зокрема, на туберкульоз. У зв’язку з рецидивом цього захворювання у 2010 році заявника було 
переведено до спеціалізованої на лікуванні туберкульозу Херсонської виправної колонії № 61 та встановлено йому тре‑
тю групу інвалідності. У 2013 році медична комісія дійшла висновку, що лікування заявника було невдалим і перспекти‑
ви вилікуватися у заявника немає. Крім того, у заявника сформувалася резистентність до більшості протитуберкульоз‑
них медичних препаратів. Заявник неодноразово скаржився до адміністрації виправної колонії на ненадання йому необ‑
хідної медичної допомоги, зокрема на відсутність потрібних препаратів. Крім того, він скаржився на неналежні побутові 
умови тримання його під вартою у Херсонській виправній колонії № 61 та Херсонському слідчому ізоляторі (далі – Хер‑
сонське СІЗО), а також на неможливість мати довготривалі побачення.

У 2013 році заявник звертався до суду з проханням про звільнення його від покарання через хворобу, яке було відхи‑
лено судами першої та апеляційної інстанцій. 

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на неналежні побутові умови тримання його під вар‑
тою у Херсонській виправній колонії № 61 та Херсонському СІЗО, відсутність належної медичної допомоги, а також, що 
його покарання у виді довічного позбавлення волі не підлягало скороченню як de jure, так і de facto. Крім того, заявник 
скаржився за статтею 8 Конвенції на обмеження його права на побачення з рідними.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні умови тримання під вартою, Європейський суд від‑
хилив цю частину заяви як необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарг заявника на відсутність належної медичної допомоги Європейський суд зазначив, що стан заявника під 
час тримання під вартою погіршився, у нього сформувалася резистентність до більшості протитуберкульозних препара‑
тів, у зв’язку з чим подальше лікування було визнано таким, що не матиме позитивного результату. Європейський суд 
звернув увагу, що у Херсонській виправній колонії № 61 час від часу спостерігалася нестача протитуберкульозних медич‑

них препаратів. Заявнику вводили протитуберкульозний препарат ізоніазид, до якого у нього також сформувалася ре‑
зистентність та який був неефективним і навіть токсичним. Посилаючись на свої попередні рішення щодо України, в яких 
Європейський суд вже вказував на неналежну медичну допомогу, захист та попередження туберкульозу в установах ви‑
конання покарань в Україні, а також з огляду на неспроможність державних органів влади забезпечити заявника належ‑
ним медичним доглядом і лікуванням під час тримання його під вартою з 03 липня 2010 року, Європейський суд конста‑
тував порушення статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника на неможливість скоротити термін ув’язнення, Європейський суд зауважив, що Конвен‑
ція не забороняє призначення покарання у виді довічного позбавлення волі за особливо тяжкі злочини, однак при цьому 
має існувати перспектива звільнення і можливість перегляду. В Україні ж єдиною можливістю пом’якшення покарання 
у виді довічного позбавлення волі є помилування Президентом України, яке може бути здійснено відповідно до чинного 
національного законодавства у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин, але без конкретизації, що під 
цим розуміється. Довічно позбавленим волі особам з самого початку відбування покарання невідомо, за яких умов во‑
ни можуть бути звільненні від покарання. Крім того, порядок здійснення помилування не вимагає ні від Комісії при Пре‑
зидентові України у питаннях помилування, ні від Президента України обґрунтування свого рішення щодо клопотань про 
помилування. Висвітлення цих питань у засобах масової інформації також не відбувається. Незрозумілим є і спосіб об‑
числення строку відбутого покарання, коли засуджена до довічного позбавлення волі особа може звернутися за поми‑
луванням та отримати його. До того ж для перегляду вироку до довічного позбавлення волі, результатом якого було б 
пом’якшення або звільнення від покарання, держава повинна забезпечити реабілітацію довічно позбавлених волі осіб. 
Європейський суд дійшов висновку, що існуючий в Україні режим для довічно позбавлених волі осіб не відповідає меті 
реабілітації таких осіб. Насамкінець станом на час розгляду справи заявника Президентом України було помилувано тіль‑
ки одну особу, що свідчить про низьку ймовірність задоволення на практиці клопотань про помилування. З огляду на за‑
значене Європейський суд дійшов висновку про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що покарання заявника у 
виді довічного позбавлення волі не підлягало скороченню.

Стосовно скарги заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд зазначив, що він розглянув основні юридичні пи‑
тання у цій справі, тому немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті цієї скарги.

Крім того, з огляду на кількість вже поданих до Європейського суду заяв стосовно питання неможливості пом’якшення 
покарання у виді довічного позбавлення волі та вірогідність надходження нових заяв з цього питання, Європейський суд 
вказав на існування в Україні системної проблеми, вирішення якої потребує вжиття державою заходів загального харак‑
теру. Посилаючись на статтю 46 Конвенції, Європейський суд вказав, що для належного виконання цього рішення від 
держави‑відповідача вимагатиметься впровадження реформи системи перегляду покарань у виді довічного позбавлення 
волі. Механізм такого перегляду повинен гарантувати перевірку у кожному конкретному випадку, чи обґрунтовано трива‑
юче тримання під вартою законними пенологічними підставами, а також має надавати засудженим до довічного позбав‑
лення волі можливість передбачити з певним ступенем точності, що їм треба зробити, аби було розглянуто питання що‑
до їх звільнення та за яких умов це можливо, відповідно до стандартів, розроблених практикою Суду. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД 
«1. Оголошує одноголосно прийнятними скарги заявника за статтею 3 Конвенції щодо відсутності належної медичної 

допомоги під час тримання під вартою та нескоротності його покарання у виді довічного позбавлення волі;
2.  Оголошує одноголосно неприйнятною скаргу заявника за статтею 3 Конвенції щодо побутових умов тримання йо‑

го під вартою у Херсонській виправній колонії № 61 і Херсонському СІЗО;
3.  Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю належної медичної допо‑

моги, доступної заявнику, під час тримання його під вартою з 03 липня 2010 року;
4. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з нескоротністю покарання заявника у 

виді довічного позбавлення волі;
5. Постановляє п’ятьма голосами проти двох, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суть скар‑

ги заявника за статтею 8 Конвенції;
6. Постановляє шістьма голосами проти одного, що встановлення порушення становить достатню справедливу сатис‑

факцію моральної шкоди, якої зазнав заявник у зв’язку з його скаргою щодо нескоротності свого його покарання у ви‑
ді довічного позбавлення волі;

7. Постановляє одноголосно, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Кон‑

венції, держава‑відповідач повинна сплатити заявнику такі суми та додатково суму будь‑якого податку, що може нарахо‑
вуватись заявнику; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави‑відповідача за курсом на день здій‑
снення платежу:

(i)  750 (сімсот п’ятдесят) євро в якості відшкодування матеріальної шкоди;
(ii)  10 000 (десять тисяч) євро в якості відшкодування моральної шкоди, якої заявник зазнав у зв’язку з відсутністю 

належної медичної допомоги з 03 липня 2010 року;
(iii)  10 000 (десять тисяч) євро в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час провадження у Суді 

(чиста присуджена сума має бути сплачена на банківський рахунок захисника заявника, пана Тарахкала);
(iv)  20 (двадцять) євро в якості компенсації поштових та інших витрат;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметь‑

ся простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діяти‑
ме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

8. Відхиляє шістьма голосами проти одного решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +14 +19 Черкаська +5 +10 +14 +19

Житомирська +5 +10 +14 +19 Кіровоградська +5 +10 +14 +19
Чернігівська +3 +8 +13 +18 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +3 +8 +12 +17 Дніпропетровська +5 +10 +14 +19
Закарпатська +5 +10 +19 +24 Одеська +5 +10 +15 +20
Рівненська +5 +10 +14 +19 Миколаївська +5 +10 +14 +19
Львівська +5 +10 +19 +24 Херсонська +5 +10 +15 +20
Івано-Франківська +5 +10 +17 +22 Запорізька +5 +10 +15 +20
Волинська +5 +10 +16 +21 Харківська +4 +9 +14 +19
Хмельницька +5 +10 +14 +19 Донецька +4 +9 +14 +19
Чернівецька +5 +10 +16 +21 Луганська +4 +9 +14 +19
Тернопільська +5 +10 +15 +20 Крим +7 +12 +14 +19
Вінницька +5 +10 +14 +19 Київ +8 +10 +16 +18

Укргiдрометцентр
Гончарі розкривали секрети ремесла

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

НАРОДНІ пРОмисли. Уж-
город днями став всеукраїн-
ською столицею гончарства. 
Тут уже вдруге провели фести-
валь, присвячений традиціям 
стародавнього ремесла укра-
їнців, допомагали осягнути се-
крети глиняного мистецтва.

До Закарпатського музею 
народної архітектури та побуту 
приїхали понад десятеро гон-
чарів із Закарпаття, а також із 
Полтави, Івано-Франківська, 
Львівщини та волині. 

«У сучасному світі гончар-
ні вироби як спосіб самовира-

ження, предмети декоратив-
но-прикладного мистецтва не 
втрачають значення, — роз-
повів Сергій Івашків із Чер-
вонограда на Львівщині. — 
Працюючи з гончарним кру-
гом, люди з користю прово-
дять вільний час і відпочива-
ють психологічно. Це заняття 
можна навіть назвати глино-
терапією». 

Сергієві Івашківу гончарство 
дає змогу заробляти на хліб, 
адже він оволодів багатьма се-
кретами гончарної справи. До 
Ужгорода привіз незвичайну 
чорну кераміку: вона набуває 
чорного забарвлення завдяки 
особливостям випалювання.

Під час майстер-класів усі 
могли самі виготовити пред-
мети із глини, користуючись 
допомогою професійних гон-
чарів, або придбати вподоба-
ні вироби. Святкове дійство на 
території музею доповнювало-
ся виступами артистів заслу-
женого академічного Закар-
патського народного хору, на-
родного колективу «Іршавська 
родина».

Місцем проведення фести-
валю цей музей обрано не ви-
падково. На Закарпатті гон-
чарство розвивалося здав-
на, воно має чималі набутки. 
У фондах музейного закладу 
зберігається понад тисяча оди-

ниць різноманітних гончарних 
виробів. Із зібрання музею і ди-
пломних робіт випускників За-
карпатської академії мистецтв 
організатори влаштували екс-
позицію.

Значною мірою фестиваль 
став можливим завдяки гран-
ту Українського культурно-
го фонду. За отримані кошти 
музейники втілюють у життя 
проєкт «Стежками традицій 
закарпатської кераміки». Те-
пер у музеї створено гончар-
ну майстерню. вона діятиме 
цілорічно, допоможе зберегти, 
а почасти й відродити ті набут-
ки гончарів, що вже вважали 
втраченими.

На Полтавщині 
засудили зрадника

Олександр ДАНилЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОТРимАВ пО ЗАслУГАХ. 12 років в’язниці отримав кре-
менчуківець, який тривалий час шпигував на користь сусідньої 
держави-агресора. На слизьку стежку цей громадянин став 
п’ять років тому, коли відпочивав у тимчасово окупованому 
Криму. Там його і затягли у свої тенета співробітники ворожої 
спецслужби, за певну винагороду запропонувавши співпрацю. 
У підсумку нещасний зливав роботодавцям інформацію, яка 
стосувалася діяльності наших військових комісаріатів, суспіль-
но-політичної, соціально-економічної та військової ситуації на 
Полтавщині, завдаючи діями значної шкоди державі Україна. 

Піймавшись на гарячому, 57-річний шпигун визнав свою тяж-
ку провину. Тепер його замість щедрої чужинської винагороди 
чекає небо у клітинку.

Стара-нова схема 
омани

Іванка мІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НЕБЕЗпЕКА. У Старобільську невідомий чоловік зателефо-
нував жінці із прихованого номера телефону і, представившись 
її сином, повідомив, що нібито в Німеччині збив людину. А те-
пер йому негайно потрібні кошти для «вирішення питання». 

Тож коли приїхав названий «сином» чоловік, старобільчанка 
віддала йому все, що могла: тисячу доларів США, 400 євро та 
27 тисяч гривень. І тільки потім, коли заспокоїлася, зателефо-
нувала синові в Німеччину. Тоді й з’ясувала, що з ним усе га-
разд, у жодне ДТП він не потрапляв і матері не телефонував. 
Тож довелося бігти в поліцію.

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції у 
Луганській області, за цим фактом відкрито кримінальне про-
вадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрай-
ство». Тривають першочергові слідчо-оперативні дії для вста-
новлення шахрая. І правоохоронці вкотре нагадують людям: 
будьте обережні та обачні.

Інна ОмЕлЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІлЕЙ. Заслужений ан-
самбль танцю України «Полі-
сянка» з Рівного днями відзна-
чив 60-річчя. Урочистості з цієї 
нагоди відбулися на рідній ко-
лективу сцені міського будин-
ку культури: приємні сюрпри-
зи від випускників та ветеранів, 

пройняті щирістю пісні і, звіс-
но, улюблені кількома поколін-
нями рівнян хореографічні ком-
позиції. І вітання, вітання. ось-
ось чотири десятиліття, як відо-
мий на весь світ колектив очо-
лює витончений майстер хорео-
графії народний артист України 
віктор Марущак. Скільки країн 
він об’їздив з іменитим колекти-
вом, не порахувати. 

«Полісянка» — бренд нашо-
го міста», — справедливо за-
значив Рівненський міський го-
лова володимир Хомко. Це 
бренд улюблений і колорит-
ний. Його логічне продовжен-
ня (чи то пак початок) — тан-
цювальний колектив «Поліся-
ночка», куди приводять май-
бутніх танцюристів нові поколін-
ня. Тож Рівне — місто хореогра-

фії. А хореографу вікторові Ма-
рущаку у 2019—2020 роках ціл-
ком заслужено надано держав-
ну стипендію для видатних дія-
чів культури.

На завершення справді ро-
динної зустрічі «Полісянка» по-
дарувала глядачам вибуховий 
гопак, який щоразу викликає 
неймовірне захоплення, хоч би 
скільки разів його виконували.

Дерево — символ життя і свободи
Роман КиРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НА ЧЕсТЬ ЗАХисНиКІВ. 
Дендропарк Мліївського лісни-
цтва на Черкащині називають 
острівцем краси і гармонії. Що-
року він поповнюється новими 
екзотичними рослинами, раду-
ючи відвідувачів. ось і недавно 
колектив апарату управління 
Смілянського лісгоспу разом 
із працівниками всіх лісництв 
посадили тут рідкісні рослини, 
присвятивши акцію захисни-
кам, які боронять цілісність на-
шої держави на сході країни, 
захищаючи її кордони вдень і 
вночі. 

— Це пам’ять про тих, хто не 
повернувся живим до рідних 
домівок. Це правильно, адже 
дерево — символ життя і сво-
боди, — зазначив начальник 
обласного управління лісового 

та мисливського господарства 
олександр Дзюбенко.

Історія дендропарку почала-
ся дев’ять років тому. Його за-
клали на території лісництва 
під час акції «Майбутнє лісу — 
у твоїх руках», висадивши чис-
ленні декоративні породи. Те-
пер його поповнюють новими 
насадженнями, число яких на-
ближається до 80. Радують око, 
приміром, кленоподібний пла-
тан, фінський та великолистий 
глід, метасеквоя, густоквіткова 
сосна, японська модрина, ка-
надська ялина, скельний та бо-
лотний дуб. Їх свого часу завез-
ли з різних куточків України та 
з-за кордону. 

Дендрологічний парк слугує 
ще й навчальним осередком 
для шкільних лісництв. Сюди 
часто навідуються учні, щоб 
доглянути насадження, попов-
нити знання з біології. 

лісівники ретельно доглядають дендропарк, 
поповнюючи його новими насадженнями

Легендарній «Полісянці» — 60

«полісянка» дарує вам гопак
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