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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ОРЖЕЛЬ:
«Один із пріоритетів 

уряду — декарбонізація 
економіки. До 2050 року 

частка відновлюваних 
джерел  

має бути  
на рівні 70%.  

Ми порахували,  
у нас є оцінки».

Уряд створює інвестиційну 
привабливість

АКТУАЛЬНО. Прозору приватизацію понад 300 об’єктів до-
ручив провести цьогоріч Прем’єр-міністр Олексій Гончарук голо-
ві Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку. Загалом у першому 
кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів 
з новою якістю розкриття інформації. Фонд запровадив віртуальну 
кімнату даних — пілотний проєкт, де всі документи підприємства 
доступні в електронному форматі. Інвестор знатиме не лише назву 
підприємства, а й поточний стан справ. 

«До нового року ми підготували фундамент для започаткування 
малої приватизації, а вже цього місяця оголосили 87 прозорих аук-
ціонів, — зазначив Олексій Гончарук. — Приватизація — це про за-
лучення інвестицій і створення робочих місць за рахунок передачі 
у приватну власність збиткових, нестратегічних об’єктів, що нале-
жать державі». 

За останній квартал 2019 року на продаж через е-аукціони ви-
ставлено більше об’єктів, ніж за три попередні, повідомляє депар-
тамент комунікацій Секретаріату КМУ. Торік від приватизації отри-
мано вдвічі більше доходів, ніж у 2018 році. 

32 трлн грн
становила торік сума початкових 

платежів, проведених за допомогою 
Системи електронних платежів НБУ. Це 

на 28% більше, ніж позаторік
СИТУАЦІЯ. «Урядовий кур’єр» дізнавався про причини  
та наслідки небувалого зсуву біля Очакова

Чому тріщить 
Дніпровський кліф

Міністр енергетики та захисту довкілля про економічне 
обґрунтування розвитку «зеленої» енергетики 
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ОРІЄНТИР

Виконавчий директор Центру 
європейських досліджень 
ім. Вільфреда Мартенса Томі 
Гугтанен: «Війна на Донбасі — 
дуже дорога операція для Росії»

ЕКСКЛЮЗИВ

Закон України 
«Про верифікацію 
та моніторинг 
державних  
виплат»
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Безпековий виклик об’єднує нас
СУВЕРЕННА СПІЛЬНОТА. Фахівці наголошують, що варто більше уваги приділяти освіті  
й поясненню логіки державотворення 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Історія не знає нічого простішо-
го за зовнішнього ворога для 

стимулювання згуртованості й 
ідентичності. На цьому під час 

пресконференції в Києві на те-
му «101-ша річниця Соборності 
України: що найбільше об’єднує 
і що роз’єднує українців» наго-
лосив директор Українського 
інституту національної пам’яті 
Антон Дробович. 

«Укотре це підтверджує 
опитування, проведене Фон-
дом «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва та Цен-
тром Разумкова. Проте іден-
тичність, побудована на зо-
внішньому ворогові, — тим-

часова річ. Має бути постій-
ний пошук об’єднавчих чинни-
ків, заради яких люди спільно 
готові вкладати свій час, жит-
тя. Тобто паралельно з ниніш-
нім консолідуючим чинником 
варто більше приділяти уваги 

освіті, поясненню логіки дер-
жавотворення,  пошуку спіль-
них цінностей. А в дослідженні 
найбільше тішить те, що гро-
мадянська позиція зрос-
тає», — акцентував Ан-
тон Дробович. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 63 (шістдесят три) шт.

АМ8057068 АМ5223760- 
АМ5223761 АМ3939220 АМ4239034 АМ8391468-

АМ8391470 АМ4220802

АМ8057096 АМ8366730 АМ3939232 АМ4239112 АМ8391595 АМ4240161
АМ4544242 АМ8366736 АМ3939961 АМ4239337 АМ8391644 АМ4245246
АМ4564898- 
АМ4564899

АМ2730594- 
АМ2730595 АМ4011633 АМ4248898 АК9155852 АМ4553257

AM4738103 АМ3064421 АМ4011695 АМ4439055 АМ6588613 АМ8056998

АМ5007557 АМ3619102 АМ4011697 АМ4736307- 
АМ4736308 АМ4012072

АМ5007559 АМ3619137 АМ4011699 АМ4736350 АМ4012075

АМ5007562 АМ3766754 АМ4011701- 
АМ4011702 АМ4744983 АМ4015532

АМ5218926 АМ3766776 АМ4239006 АМ8080940 АМ4021917
АМ5222497- 
АМ5222498 АМ3939212 АМ4239025 АМ8387045 АМ4021921

Просимо вважати недійсними.

У провадженні судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Глотова М. С. перебу-
вають апеляційні скарги захисників Дульського О. Л. та Титаренка С. М. із доповненнями адвока-
тів Дульського О. Л. та Пархети А. А., які діють в інтересах підозрюваного Клименка О. В., на ухвалу 
слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2019 року про обрання запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою Клименку Олександру Вікторовичу.

У зв’язку з чим, в судове засідання викликається підозрюваний Клименко Олександр Ві-
кторович, 16 листопада 1980 року народження, уродженець міста Макіївка Донецької об-
ласті, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Механізаторів, 2, квартира 270, у кри-
мінальному провадженні №42017000000000113 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28,  
ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2020 року о 14 годині 15 хвилин в приміщенні Апеляцій-
ної палати Вищого антикорупційного суду за адресою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим із її змістом. 

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду М. С. Глотов

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Каширіна Алліка Вікторо-
вича (к/п № 42015020420000194), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 27.01.2020 ро-
ку о 12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Альошину Світлану Михайлівну 
для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 
відносно Альошиної Світлани Михайлівни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове за-
сідання відбудеться 27.01.2020 р. об 11 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек-
сандрівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Іри-
ни Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 27.01.2020 р. 
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми-
хайловича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михай-
ла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
27.01.2020 року о 12 год. 20 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 5. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

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: GL2N016416-GL6N016423 (8 лотів); GL25N016351
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

10.02.2020

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/46169-asset-sell-id-254724,  
46178-asset-sell-id-254743

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: GL3N016328-GL6N016339 (21 лот);  

GL3N016318-GL3N016323 (6 лотів)
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:

10.02.2020

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/ 
46185-asset-sell-id-254759,46181-asset-sell-id-254749

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату 

бланка суворої звітності 

полісу ОСЦПВ AO 1795661 

в кількості 1(одна) шт.

Втрачені документи 
на катер Regal-1900W-2006 

року побудови, 
назва «Карась»:

- свідоцтва про право 
власності 

- свідоцтва про право 
плавання, на ім’я Авдєєв 

Валерій Олексійович, 
вважати недісними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКлИК ОБВИнУВАЧЕнОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знахо-

диться за адресою: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6 (тел./факс  
(0235) 2-17-04, ел. адреса: inbox@st.ev.court.gov.ua), викликає Василь-
кову Галину Вікторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, 
вул. Незалежності, 22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України в кримі-
нальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12014260110000622, 
до суду на 11-00 год. 30 січня 2020 року на судовий розгляд кримі-
нального провадження в спеціальному судовому провадженні.

наслідки неявки в судове засідання 
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здій-

снюватиметься у спеціальному судовому провадженні згідно ст. 323 
КПК України у вашій відсутності.

Головуючий суддя Дедик Н. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвину-
ваченого Янченка Івана Миколайовича для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 
відносно Янченка Івана Миколайовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 03.02.2020 
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал  
с/з № 24. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

На виконання вимог ч. 4 ст. 81  
Земельного Кодексу України 

повідомляємо про терміновий продаж 
земельних ділянок загальною площею 
3,8062 га та 4,0416 га, які розташовані 

на території Бодаквянської сільської ради, 
Лохвицький район Полтавської області. 
Ціна договірна. Пропозиції щодо купівлі 

земельних ділянок приймаються за адресою: 
с. Бодаква, вул. Набережна, 126 

до 26.01.2020 року. 
Телефон для довідок: 066 579-86-07.

Втрачені документи 

«Свідоцтво про право власності на судно» 

СЕ №11359 та «Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України» 

РА №11359 буксирного судна «КАМА» peг. 

№ 2-000219, що належить 

ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ», 

вважати недійсними.

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання на 27.01.2020 року  
о 10-00 год., 28.01.2020 року о 10-00 год., 30.01.2020 р. о 10-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сер-
гійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району 
Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаїв-
ської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні розгляду кримінального провадження  
№ 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду за 
адресою: вул. Дружби народів, 3-«А» головуючим суддею Савіним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-

редбачені статтею 139) КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, 
цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеці-
аліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. І. Савін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 грудня 2019 р. № 1231-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту  
на 2019 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству молоді та спорту на 2019 рік  у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3401110 «Розвиток 
спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» у 
сумі 30 127,9 тис. гривень та збільшення видатків розвитку за зазначеною про-
грамою у сумі 28 448 тис. гривень; 

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3401220 «Розвиток фі-
зичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» у сумі 1 679,9 
тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству молоді та спорту — погодження перерозподілу видатків, пе-

редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1337-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бю-

джетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету (за-
гальнодержавні видатки та кредитування) згідно з додатком шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211230 «Субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 1450 тис. 
гривень;

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211250 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення якості освіти» на 17 926,4 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2211190 «Освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на 19 376,4 тис. гри-
вень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків держав-

ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Докладніше про перерозподіл видатків можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2019 р. № 1274-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я  
на 2019 рік 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству охорони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюдже-
ту, перерозподіл видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2308020 «Надання 
первинної медичної допомоги населенню» у сумі 13 500 тис. гривень;

2) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2308040 «Відшко-
дування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» у су-
мі 10 000 тис. гривень;

3) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2308030 «Пілотний 
проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допо-
моги у Полтавській області» у сумі 23 500 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, пе-

редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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 Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. На централь-
ній площі Миколаєва відбув-
ся концерт-реквієм, приуро-
чений п’ятій річниці оборо-
ни Міжнародного аеропор-
ту «Донецьк».  Захід підготу-

вав зведений оркестр Мико-
лаївського гарнізону. Він від-
бувся в межах загальнонаціо-
нальних заходів, мета яких — 
вшанувати подвиг «кіборгів», 
які стали символом незлам-
ності духу української нації. 

Захисники донецького 
 аеропорту є серед микола-

ївців, адже оборону лето-
вища тримали й воїни 79-ї 
окремої десантно-штурмо-
вої бригади, яка дислоку-
ється в місті. Беручи участь 
в операції об’єднаних сил, 
вони і сьогодні захищають 
незалежність держави.  До 
складу зведеного оркестру 

ввійшли понад 70 військо-
вослужбовців різних родів 
військ. До акції долучилися 
жителі Миколаєва. Учасни-
ки заходу хвилиною мовчан-
ня вшанували Героїв, які за-
гинули за Україну, і поклали 
квіти до меморіалу «Струни 
пам’яті».

Французам сподобалася подільська кухня
Олег ЧЕБАН,  

«Урядовий кур’єр»

ГАСТРОТУРИЗМ. Вінниця 
має добрі перспективи і праг-
не розвивати гастрономічний 
туризм. А в ролі експертів не-
щодавно з її можливостями 
ознайомилися представни-
ки асоціації виставково-кон-
ференційних центрів із фран-
цузького міста Діжон, яких за-
просив міський голова Сер-
гій Моргунов. Вони мають не-
абиякий досвід: Міжнарод-
ний гастрономічний ярмарок 
Foirede Dijon — один з най-
більших у Франції.

Програма  перебування гос-
тей була змістовною і насиче-
ною. Протягом кількох днів во-
ни знайомилися з особливостя-
ми подільської кухні й вивчали 
місцевий потенціал. На  підпри-
ємствах харчової промисловос-
ті смакували продукцією з нату-
ральної сировини, яка має по-
пит, ознайомилися з інноваці-
ями в ресторанному бізнесі, як 
члени журі взяли участь у кон-
курсі куті. Цікавою й пізнаваль-
ною була екскурсія виставками 
«В історії на кухні» та «Смаки 
натюрморту» в обласному кра-
єзнавчому музеї, подорож істо-
ричним центром міста, потен-

ційними місцями розвитку га-
стротуризму тощо. 

«Вінниця має величезний 
потенціал розвитку гастроно-
мії. Формування сучасної га-
строномічної культури на осно-
ві заглиблення в історію кулі-
нарних традицій — ваша осо-
бливість. Якісні ресторани і ви-
робники, багато чудових ідей 
і команда муніципалітету вда-
ло це доповнюють», — зазна-
чив президент асоціації Dijon 
Congrexpo Жан Батто. 

Під час зустрічі в міській раді 
представники французької асо-
ціації підтвердили готовність за-
безпечити свою експертну під-

тримку, а також надати змогу 
представляти харчову продук-
цію та кухню Поділля на міжна-
родному ярмарку у своєму місті.

Вінниччина має одну з найпо-
тужніших у нашій країні харчо-
ву і переробну промисловість. 
Заступниця міського голови Га-
лина Якубович переконана, що 
місто може отримувати чима-
лі надходження з фестиваль-
ної, ярмаркової й туристської 
діяльності. А модель гастроту-
ризму, яку впроваджено в місті 
Діжон, дуже добре підходить Ві-
нниці. Зокрема щодо перспек-
тив розвитку гастрономічних 
кварталів. 

Рушник єднання  
в День Соборності

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МИ ЄДИНІ! 22 січня відзначаємо 101-шу річницю від дня про-
голошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Захід-
но-Української Народної Республіки. У День Соборності на кор-
доні Корецького району Рівненщини й Новоград-Волинського 
Житомирщини проходить традиційна символічна акція «Рушник 
єднання». Ланцюг єдності утворять делегації обох областей, які 
обміняються таким рушником. До речі, саме тут 21 січня 1990 
року утворився перший живий ланцюг Злуки.

У Рівному провели творчу зустріч із директором інституту 
дослідження Голодомору при Національному музеї Голодомо-
ру-геноциду Віктором Брехуненком. Автор презентував свою 
книжку «Україна й українці. ім’я як поле битви». А в обласному 
крає знавчому музеї запрацювала виставка «Українська війна 
1917—1921». Заходи, присвячені Дню Соборності, відбувають-
ся на майдані Магдебурзького права та в усіх районах області.

Понад 100 років тому Злука задекларувала об’єднання укра-
їнських земель в одній державі та продемонструвала прагнення 
українців обох частин України до соборності. 

Нині Україна продовжує боротьбу за власну незалежність і со-
борність. А це означає повернення окупованих російським агре-
сором територій — Криму та Донбасу.
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У Сумах презентували книжку-довідник  
про область 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. У Сумській об-
ласній науковій бібліотеці 
відбулася презентація книж-
ки-довідника «Сумська об-
ласть: 1939—2019. Еконо-
міка і суспільство», видру-

куваної коштом обласного 
бюджету в межах програ-
ми підтримки місцевого кни-
говидання. Її автор Михай-
ло Макаренко. Він свого ча-
су працював на різних поса-
дах у системі агропромис-
лового комплексу, інших га-
лузях та сегментах народ-

ного господарства, очолю-
вав Недригайлівський ра-
йон. Упродовж багатьох 
років збирав і узагальню-
вав матеріали про станов-
лення, розвиток і сьогоден-
ня базових галузей краю. 
Книжка вийшла друком на-
кладом 650 примірників, які 

вже надійшли до бібліотек 
Сумщини і стануть у при-
годі краєзнавцям, студен-
там, які вивчають економіч-
ну складову промислового 
й аграрного виробництва, 
всім, кого цікавить еконо-
мічна минувшина і сього-
дення краю.  

сніг

У Миколаєві вшанували  
подвиг «кіборгів»

На пам’ять про захисників звучала музика

У селах Донеччини  
діють сучасні молодіжні центри

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. У селах Мир-
на Долина та Новополтавка 
Олександрівської громади від-
крили два нові молодіжні цен-
три. Отож тепер місцева сіль-
ська молодь, ставши госпо-
дарями культурно-спортивних 
просторів, має змогу значно 

краще організовувати влас-
не дозвілля, весело і корисно 
проводити час із ровесника-
ми, втілювати свої творчі про-
єкти в життя. 

Як уточнили в Донецькій об-
ласній державній адміністра-
ції, створення молодіжних цен-
трів відбулося в межах облас-
ної програми «Гідна країна 
для гідних людей» на умовах 

співфінансування обласного 
та місцевого бюджетів за схе-
мою 50х50. Завдяки наданим 
коштам (кожен із центрів міг 
розраховувати на суму понад 
мільйон гривень) насамперед 
капітально відремонтували 
приміщення, закупили сучас-
не обладнання та меблі. 

А особливістю молодіжних 
сільських просторів стало те, 

що тут до послуг відвідува-
чів не тільки мультифункціо-
нальні зали зі сцено тощо, а й 
тренажерні зали з роздягаль-
нями й душовими кімнатами. 
Тобто молодь може і розвива-
ти творчі здібності у вокаль-
них, танцювальних та інших 
гуртках, і займатися спортом у 
спеціально створених для цьо-
го умовах. Багатолюдний ланцюг із жителів сусідніх областей
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