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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГАННА НОВОСАД:
«Важливо підготувати 

вчителів, щоб вони  
могли  

викладати  
державною мовою  

і вдосконалили  
свою 

термінологію».

Квитанції відчутно 
схудли 

СКАЗАНО — ЗРОБЛЕНО! «Платіжки на тепло і гарячу воду зни-
жено до 30%. У 124 містах України здійснило перерахунок 131 під-
приємство теплокомуненерго. До урядової ініціативи долучилися 
19 великих міст: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, За-
поріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєверодонецьк, Львів, Оде-
са, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-
Франківськ, Київ», — написав у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук. За приклад наведено платіжку за грудень: на однокім-
натну квартиру перерахунок становив від 80 гривень на Київщині 
до 292 гривень на Львівщині. Для двокімнатної — від 110 гривень у 
Чернігівській до 435 — у Дніпропетровській області. Для трикімнат-
них — від 140 на Дніпропетровщині до 563 гривень на Рівненщині.

«А, скажімо, в Тернополі за рішенням органів місцевого само-
врядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання 
за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року», — написав 
Прем’єр, додавши, що це стало можливим завдяки зниженню ціни 
на газ і урядовим механізмам, наданим місцевій владі для коригу-
вання платіжок.

298 млн 
доларів США придбав Нацбанк на 

міжбанківському валютному ринку з 
початку 2020 року

ПАМ’ЯТЬ. П’ять років тому українські бійці припинили 
оборону вже вщент  зруйнованого термінала донецького 
аеропорту

Міцніші за бетон

Міністр освіти і науки про перекваліфікацію вчителів 
російськомовних шкіл у межах підготовки до переходу 
на українську мову навчання

4 6
ІНФРАСТРУКТУРА

Завдяки новій програмі уряду 
незабаром представники 
малого та середнього бізнесу 
отримуватимуть дешеві та 
відносно довгі кредити

ФІНАНСИ

Наведенню ладу в 
пасажирських перевезеннях 
на Черкащині перешкоджає 
застаріла система 
організації послуг 
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Втрачені в небі Ірану
СКОРБОТА. Під час жалобної церемонії рідні, друзі та колеги не стримували сліз і ділилися 
світлими спогадами про загиблих 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

19 січня нарешті сталося те, на 
що рідні та близькі загиблих 

українців чекали від моменту, як 
8 січня почули страшну звіст-

ку. Тіла 11 співвітчизників, серед 
яких двоє пасажирів і дев’ятеро 
членів екіпажу, повернулися на 
Батьківщину. Борт із загиблими 
в тегеранській катастрофі рейсу 
PS752 перетнув державний кор-
дон і приземлився в міжнародно-

му аеропорту «Бориспіль» близь-
ко одинадцятої ранку. 

Тіла супроводжували фахів-
ці, які проводили ідентифікацію, 
судово-медичні експерти, ди-
пломати і Посол України в Іра-
ні. В аеропорту зібралися кілька 

тисяч людей, серед яких родичі 
та друзі загиблих і співробітни-
ки авіакомпанії «МАУ». На зліт-
ній смузі літак зустрічали Пре-
зидент  Володимир Зеленський, 
Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук, Голова Верховної Ради 

Дмитро Разумков та інші висо-
копосадовці, повідомляє УНІАН.

Труни з тілами доставили жа-
лобним кортежем від злітної 
смуги військової части-
ни аеродрому до терміна-
ла «В». 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Повідомлення Національної академії 
мистецтв України

Національна академія мистецтв України оголошує у квітні 2020 року 
проведення виборної сесії Загальних зборів і, згідно з її Статутом, по-
відомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) та членів-
кореспондентів у відповідних відділеннях:

№
за п. Відділення

Кількість вакансій

дійсних членів 
(академіків)

членів- 
кореспон-

дентів

1 образотворчого  
мистецтва 3 2

2 музичного мистецтва 2 3
3 театрального мистецтва 0 4
4 кіномистецтва 1 5

5 синтезу пластичних  
мистецтв 0 2

секція естетики  
та культурології 1 1

6 теорії та історії мис-
тецтв 0 4

Дійсними членами (академіками) НАМ України, відповідно до її 
Статуту, обираються вчені, митці з числа членів-кореспондентів НАМ 
України, які досягли значних успіхів у розвиткові та збагаченні україн-
ської художньої культури, науковій, художній, педагогічній діяльнос-
ті, мистецтвознавстві та культурології і створили визнані вітчизняною 
та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували під-

хід до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи 
практичне значення, проводять активну наукову і громадську діяль-
ність.

Членами-кореспондентами НАМ України обираються вчені, що ма-
ють науковий ступінь доктора наук, визнаний вітчизняною та світовою 
науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову пробле-
му, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять ак-
тивну наукову і громадську діяльність, діячі національного мистецтва 
України у творчому доробку яких є визначні твори мистецтва, дося-
гли значних успіхів у створенні мистецтвознавчих та культурологічних 
праць, реалізації загально-мистецьких проектів, програм, поєднують 
наукову, педагогічну та творчу діяльність.

Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-ко-
респонденти НАМ України із зазначених у повідомленні галузей нау-
ки і мистецтва надається дійсним членам (академікам), членам-корес-
пондентам НАМ України, вченим (науковим) радам наукових установ, 
атестованим відповідно до вимог Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність», та вищих мистецьких навчальних закладів.

Висування кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспон-
денти НАМ України і прийняття документів здійснюється протягом од-
ного місяця з дня оприлюднення повідомлення про вибори.

По кожній рекомендованій кандидатурі кандидатом на обрання, 
установою чи організацією мають бути підготовлені такі документи 
й матеріали: подання (за рекомендацією дійсних членів (академіків) 
або членів-кореспондентів), подання та відповідно оформлені прото-
кольні рішення (за рекомендацією вчених рад наукових установ або 
вищих мистецьких навчальних закладів), творча характеристика, осо-
бовий листок по обліку кадрів, автобіографія кандидата, 4 фотокарт-
ки (3 х 4 см) та 2 фото (10 х 15 см) кольорові, перелік наукових праць 
або основних творів, копії документів про освіту, наукові ступені, вчені 
та почесні звання, державні нагороди, альбом фоторепродукцій (тво-

рів образотворчого мистецтва, архітектури), творчих робіт, відео-аудіо 
матеріали музичних, сценічних та кінотворів, копії паспорту та іден-
тифікаційного коду, публікації у пресі й відгуки про наукові та творчі 
здобутки кандидата, заява кандидата на участь у конкурсі, згода кан-
дидата на збір та обробку персональних даних, звіт кандидата про ро-
боту за 3 роки (для кандидатів на заміщення вакансії дійсного члена 
(академіка).

Невідповідність поданих документів зазначеним вимогам є підста-
вою для недопущення кандидатури до обрання.

Зазначені документи та матеріали (в одному примірнику) надсила-
ються протягом одного місяця з дня оприлюднення цієї інформації за 
адресою: 01054, Київ-54, вул. Бульварно-Кудрявська, 20, Президія На-
ціональної академії мистецтв України (контактні телефони: 486-31-36, 
факс (044) 486-33-69).

Список висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (ака-
деміки) і члени-кореспонденти НАМ України оприлюднюється на офі-
ційному веб-сайті НАМ України та у засобах масової інформації не піз-
ніше ніж за 15 днів до виборів.

Сесія Загальних зборів по виборах дійсних членів (академіків) і чле-
нів-кореспондентів НАМ України відбудеться згідно з Положенням 
«Про вибори до Національної академії мистецтв України», затвердже-
ним Постановою Президії НАМ України.

Президент
Національної академії мистецтв України
академік                                         А. В. ЧЕБИКІН

Головний учений секретар
Національної академії мистецтв України
член-кореспондент   О. В. СКРИПНИК

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокремле-

ний підрозділ) у зв’язку з відкриттям спадкової справи повідомляє про 

розшук можливих спадкоємців Репалової Раїси Миколаївни, 01 січня 

1939 р.н., яка померла 02 травня 2019 р. Зацікавлених осіб у строк до 

16 лютого 2020 року запрошуємо до нотаріальної контори за адресою: 

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26. 

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими такі бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників на-

земних транспортних засобів серія AМ: 7297829, 7297839, 7709208, 7709217, 
7705240, 9285327, 7277971, 5858026, 7724103, 7257626-7257633; серія AК: 
9850036, 9850099, 9850045; серія AО: 6680247; Зелена Картка Вся система, Азер-
байджан: 14488064; добровільне страхування відповідальності за оплату наданих 
послуг під час поїздки за кордон: 3170296, 3067679, 3111301, 3140605, 3140822, 
3204774, 3248529, 3152050-3152054, 3067699-3067701, 3111303-3111305, 
3140830-3140831, 3039080-3039084, 3177723-3177724, 3302615-3302616.

Вважати загубленими 
«Свідоцтво на право власності» 
і «Свідоцтво на право плавання 
під державним прапором Укра-
їни» на ім’я Жовтяк Олександр 
Володимирович, корпус суд-

на №biyd24gxk900 «вayliner capri 
2050», реєстраційний номер 

№ 933326, ua 1518dn

Втрачене свідоцтво 

про складення 

кваліфікаційного іспиту серії 

KB № 001115 від 09.10.2019 

на ім’я Корнілов Лев 

Олександрович, 

вважати недійсним.

Національний  університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад

Завідувача кафедри:
 — психології та педагогіки (1).
Доцента кафедри:
 — психології та педагогіки (3).
Термін подання документів — до 31 січня 2020 року.

За додатковою інформацією звертатися за елек-
тронною адресою на офіційному сайті університету 
https://nupp.edu.ua/uk/diyalnist/osvita. та за телефо-
ном (0532) 57-32-03

Документи надсилати за адресою: 36011, м. Пол-
тава, Першотравневий просп., 24

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне 

провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім-
чука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олек-
сандра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеться 27 січня 2020 року о 13 год. 15 хв. в приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Cуддя О. В. Ільяшевич

Національне антикорупційне бю-
ро України, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137, 297-5 КПК України, ви-
кликає підозрюваного Майко Вадима 
Михайловича, 22.04.1966 р.н., зареє-
строваного за адресою: м. Кам’янське, 
проспект Перемоги, 7, кв. 87, 27 січ-
ня 2020 року об 11:00 до Національно-
го антикорупційного бюро України, за 
адресою: м. Київ, вул. Василя Сурико-
ва, 3, каб. 422 для допиту як підозрю-
ваного та вручення процесуальних до-
кументів у кримінальному провадженні 
№ 52018000000000697 від 12.07.2018.

Детектив Національного бюро Ліпа 
О. П. (тел.: (044) 246-33-59).

Приватний нотаріус Авдіївського 

міського нотаріального округу 

Василенко В. А. просить спадкоємців 

померлого 09.01.2015 року 

гр. Кощєєва Євгена Семеновича, 

01.10.1931 р.н., звернутися 

для оформлення спадкових прав 

на належне майно до нотаріальної 

контори за адресою: Донецька обл., 

м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд. № 4, 

офіс №  1.

СПРАВА «МЕЛЬНИК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MELNYK v. UKRAINE)

(заява № 28412/10)

Стислий виклад рішення від 21 листопада 2019 року
У січні 2007 року заявника затримали за підозрою у вчиненні розбійного напа-

ду. Він стверджував, що зазнав жорстокого поводження працівників міліції з метою 
отримання від нього зізнавальних показань. За результатами судово-медичної екс-
пертизи у заявника були зафіксовані тілесні ушкодженнями, кваліфіковані як легкі.

Прокуратура Деснянського району м. Києва (далі — прокуратура) винесла поста-
нову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції у зв’язку 
з жорстоким поводженням із заявником. Заявник неодноразово оскаржував зазна-
чену постанову в судах, проте його скарги були залишені без задоволення, а поста-
нова без змін.

Заявника було визнано винним та обрано покарання у вигляді позбавлення во-
лі, яке він відбував у Коростенській виправній колонії № 71, Райківській виправній 
колонії № 73 та Білоцерківській виправній колонії № 35 (далі — установи виконан-
ня покарань).

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на жорстоке поводження працівників міліції та непроведен-
ня ефективного розслідування у зв’язку з цим, а також на ненадання йому належної 
медичної допомоги та неналежні побутові умови в установах виконання покарань та 
відсутність доступних йому національних засобів юридичного захисту. За пунктом  
1 статті 6 Конвенції заявник скаржився на несправедливий судовий розгляд його 
кримінальної справи.

Європейський суд, враховуючи, що заявник зізнався у вчиненні злочину під час 
незадокументованого затримання за відсутності таких процесуальних гарантій, як 
доступ до захисника, та відмовився від пізнавальних показань невдовзі після цього, 
а також, що заявнику було відмовлено в ефективному розслідуванні його небезпід-
ставної скарги на жорстоке поводження, констатував порушення процесуального та 
матеріального аспектів статті 3 Конвенції.

Скаргу заявника стосовно ненадання йому належної медичної допомоги під час 
тримання під вартою в установах виконання покарань Європейський суд відхилив як 
необґрунтовану, оскільки твердження заявника обмежувалися загальними обвину-
ваченнями органів державної влади. 

Щодо скарг заявника на неналежні умови тримання під вартою в установах вико-
нання покарань, Європейський суд, посилаючись на обставини цієї справи та свою 
попередню практику встановив порушення статей 3 та 13 Конвенції і констатував від-
сутність у заявника практичної можливості скористатися ефективними засобами 
юридичного захисту у зв’язку з його скаргами на побутові умови тримання під вар-
тою. 

Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з 
несправедливістю кримінального провадження з огляду на використання отриманих 
під тиском зізнавальних показань заявника.

Скаргу заявника на небезсторонність національних судів, які розглядали його кри-
мінальну справу, Європейський суд визнав необґрунтованою і відхилив відповідно до 
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

«1. Оголошує прийнятними скарги заявника: за статтею 3 Конвенції на жорсто-
ке поводження працівників міліції та його розслідування на національному рівні; за 
статтями 3 і 13 Конвенції на побутові умови тримання під вартою у Коростенській ви-
правній колонії № 71, Райківській виправній колонії № 73 та Білоцерківській виправ-
ній колонії № 35; та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на стверджувану несправедливість 
судового розгляду у його справі у зв’язку з використанням отриманих під тиском зі-
знавальних показань заявника; 

Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
Постановляє, що було порушено матеріальний аспект статті 3 Конвенції у зв’язку 

з жорстоким поводженням працівників міліції із заявником;
Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції у зв’язку 

з непроведенням ефективного розслідування твердження заявника про жорстоке по-
водження працівників міліції на національному рівні;

Постановляє, що було порушено статті 3 і 13 Конвенції у зв’язку з неналежни-
ми побутовими умовами тримання заявника під вартою у Коростенській виправній 
колонії № 71, Райківській виправній колонії № 73 та Білоцерківській виправній ко-
лонії № 35 та відсутністю ефективного національного засобу юридичного захисту у 
зв’язку з цим;

Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з використан-
ням отриманих під тиском зізнавальних показань заявника;

Постановляє, що:
упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, 

які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:

12 000 (дванадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

2 760 (дві тисячі сімсот шістдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості компенсації витрат на правову допомогу під час про-
вадження у Суді (чиста присуджена сума має бути сплачена на банківський рахунок 
захисника заявника, пана Тарахкала);

30 (тридцять) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тись, в якості компенсації поштових витрат;

із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на за-
значені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».

СПРАВА «ДОНЬОН ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF DOGNON v. UKRAINE)

(заява № 56470/18)

Стислий виклад рішення від 05 грудня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-

жилася за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість 
цивільних проваджень у її справі була надмірною та не відповідала вимозі «розумно-
го строку» і у заявниці не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з її 
скаргами. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд констатував 
порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця скарга свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці суму, 

зазначену у таблиці в додатку;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 

зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

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

(заява № 44689/10 та 3 інших)

Стислий виклад рішення від 19 грудня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних про-
ваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. 

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних проваджень у 
цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заяв-
ників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та 
констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує, що пані Людмила Іванівна Щербак, мати заявника у заяві № 44689/10, має 

locus standi у провадженні;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції у заяві  
№ 44689/10.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +2 -3 Черкаська -2 +3 -2 +3

Житомирська -2 +3 +2 -3 Кіровоградська -2 +3 -2 +3
Чернігівська +2 -3 +2 -3 Полтавська -2 +3 -2 +3
Сумська +2 -3 +2 -3 Дніпропетровська -2 +3 -2 +3
Закарпатська -1 -6 -2 +3 Одеська +1 -4 +2 +7
Рівненська -1 +4 0 +5 Миколаївська +1 -4 0 +5
Львівська +2 -3 0 +5 Херсонська +1 -4 0 +5
Івано-Франківська +2 -3 0 +5 Запорізька +1 -4 -1 +4
Волинська -1 +4 0 +5 Харківська +1 -4 -1 +4
Хмельницька +2 -3 0 +5 Донецька +1 -4 -1 +4
Чернівецька 0 -5 0 +5 Луганська +1 -4 -1 +4
Тернопільська +2 -3 0 +5 Крим +2 -3 +2 +7
Вінницька -2 +3 -2 +3 Київ -1 +1 -1 +1

Укргiдрометцентр

На Закарпатті клоун 
наводив жах на людей 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

НЕ СМІШНО! У різдвяні дні закарпатськими містами розгулю-
вав герой книжки Стівена Кінга «Воно» клоун Пеннівайз. Одягнув-
ши маску і костюм, він несподівано вискакував зі схованки і лякав 
нічних перехожих. Клоун хоч й не вдавався до фізичного насилля, 
«жертві» доводилося дуже несолодко. Від несподіваної зустрічі лю-
дей охоплював жах, деякі падали на землю, не в змозі зрозуміти, 
що відбувається. Далеко не смішні витівки Пеннівайза було зафіксо-
вано в містах Ужгород, Мукачево, Іршава. Потерпілі зверталися до 
правоохоронців, але ті впіймати зловмисника не могли.

Лише через кілька днів у Мукачеві поліцейським вдалося затри-
мати зловісного клоуна. Ним виявився 21-річний житель одного із 
сіл Іршавського району. З’ясувалося, що Пеннівайз оприлюднював 
свої напади на людей на Ютуб-каналі для збільшення кількості пе-
реглядів. На рекламі, за його словами, заробляв по 30 тисяч гри-
вень на місяць. 

Діяння «клоуна» правоохоронці розслідують за ч. 2 ст. 300 Кримі-
нального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за ви-
готовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ на-
сильства і жорстокості. Поки що у відеоматеріалах Пеннівайза куль-
ту насильства і жорстокості не виявлено. Такий висновок мисте-
цтвознавчої і психологічної судової експертиз Закарпатського нау-
ково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Відчути Україну серцем
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ОЧИМА АМЕРИКАНКИ. Во-
лонтерка Корпусу миру Оль-
га Беднарек приїхала на Чер-
кащину зі США більш як рік то-
му, бо зацікавилася Україною. 
Оселилася в районному цен-
трі Маньківка на Черкащині, як 
кажуть, у глибинці, аби краще 
пізнати життя українців. Маю-
чи польське коріння, володіючи 
польською мовою, молода вчи-
телька швидко засвоїла україн-
ську, тепер працює над погли-
бленням та вдосконаленням 
своїх мовних навичок. 

Життя у провінційній Мань-
ківці йде своїм звичаєм, розмі-
рено й просто. Згадуючи Чика-
го, де народилася, яке зовсім 
не схоже на її теперішнє місце 

проживання, волонтерка часом 
сумує за рідними, за звичним 
укладом великого міста. Про-
те нинішній етап розцінює як 

дуже важливий. Викладаючи в 
місцевій школі англійську, вона 
й сама вчиться. Діти їй подоба-
ються безпосередністю, бажан-

ням здобувати знання. Крім ро-
боти в школі, вирішила взятися 
за ведення гуртка для місцевих 
бабусь, які також мають бажан-
ня спілкуватись англійською. 

Ольга мріє про кар’єру ди-
пломата. Розуміє, що шлях до 
цього лежить через наполегли-
ву працю, зокрема й через спіл-
кування з простими людьми, 
глибоке розуміння їхніх інтере-
сів, знання різних мов. 

Нерідко учасниці гуртка, які 
щочетверга приїжджають на 
заняття до будинку культури, 
після лінгвістичних вправ гур-
том затягують українську піс-
ню. Разом з ними охоче спі-
ває й молода волонтерка Оль-
га, дивуючись красі й мелодій-
ності народного співу. Каже, 
що це допомагає відчути Укра-
їну серцем.   

Коли замість фарб — рослини
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Виставку об’єм-
них панно з рослин заслуже-
ного майстра народної твор-
чості України Ольги Літус від-
крито в Харківському худож-
ньому музеї. Усі, хто чув або 
добре знає і захоплюється 
творчістю майстрині, зможуть 
переконатися у неповтор-
ній красі флора-мозаїчних 
об’ємних панно «Сичі в гаю 
перекликались». Для їх ство-
рення Ольга Літус використа-
ла 14 видів рослин, вироще-
них в Україні. На кожній насі-
нині, кожній кісточці — трико-
лірний розпис.

Рукотворним дивом талано-
витої майстрині всі жителі Хар-
кова та гості міста зможуть ми-
луватися у виставковій залі му-
зею впродовж цілого місяця.

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. На Луганщині 
завжди чекають нових зустрічей 
з почесним диригентом Акаде-
мічного симфонічного оркестру 
Луганської обласної філармо-
нії Куртом Шмідом. Саме завдя-

ки його зусиллям луганські му-
зики багато подорожують Євро-
пою. І новий концерт не став ви-
нятком — його назва «Від Кар-
пат до Альп» передбачала сим-
волічну подорож для слухачів. 
Оркестр виконав твори чеських, 
австрійських та італійських ком-
позиторів. На присутніх чекали 

приємні сюрпризи: участь юної 
скрипальки Ариши Бенецької, 
якій усього 10 років. У супрово-
ді Академічного симфонічного 
оркестру дівчинка виконала твір 
Arisha’s waltz Курта Шміда.

Як повідомляє обласне управ-
ління культури, національнос-
тей та релігій, Курт Шмід, як за-

вжди, активно спілкувався із сє-
веродонецькою публікою, спус-
кався в концертну залу, запро-
шував на танець сміливих слу-
хачів. Усе це створювало неймо-
вірну атмосферу в залі: слухачі 
стоячи бурхливими оплесками 
під вигуки «Браво!» проводжа-
ли всіх артистів.
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Волонтерка Ольга Беднарек із задоволенням передає  
свої знання українцям

Майстриня народної творчості Ольга Літус 
робить дивовижні об’ємні панно з рослин
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Музична подорож  
«Від Карпат до Альп»

У концерті взяла участь 10-річна скрипалька Ариша Бенецька. У супроводі Академічного симфонічного оркестру  
дівчинка виконала твір Arisha’s waltz почесного диригента Курта Шміда
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