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Нові дороги – без
«схематозів» і «відкатів».
Велике будівництво – це не
про асфальт чи бетон. Це про
нову якість життя українців

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до Тимчасового порядку реалізації експериментального
проекту із запровадження проведення аукціонів
з продажу спеціальних дозволів на користування
надрами шляхом електронних торгів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

середа, 12 ЛЮТОГО 2020 РОКУ		
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР БОРОДЯНСЬКИЙ:
«Я вважаю, що й надалі
треба забороняти, тут
навіть дискусії не
виникає... Будемо
ініціювати.
Обов’язково».

Чи знайдеться
інвестор на ласий
вугільний пласт?
Фото з сайту kp.md

Міністр культури, молоді та спорту про подовження
на державному рівні заборони російських соцмереж
і медіа

Аграрії чекають весни
й коштів
ФІНАНСУВАННЯ. Виплати за програмами державної підтримки на 2020 рік вітчизняні сільгоспвиробники зможуть отримати не раніше, ніж у квітні цього року. Про це на засіданні
парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький. За його словами, Кабінет Міністрів ще не затвердив програми держпідтримки-2020 з бюджетом 4,24 мільярда гривень, розробленої профільним міністерством.
На першому етапі уряд має ухвалити постанову про розподіл
цієї суми, після чого порядки розподілу коштів кожному окремому напряму (міністерство пропонує п’ять таких напрямів) й
відповідні статті в бюджеті. «Уся процедура триватиме від одного до півтора місяця. Умовно кажучи, маючи рішення на 15
лютого, ми розуміємо, що аграрії зможуть отримати гроші з
квітня», — цитує УНІАН слова посадовця.
Загалом на програму державної підтримки АПК в держбюджеті-2020 закладено 4 мільярди гривень, а також додаткові
240 мільйонів — на створення фонду часткового гарантування
кредитів під купівлю землі.

ЦИФРА ДНЯ

100,2%

становив, за даними Держстату, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у січні
2020 року щодо грудня 2019-го

5
РЕФОРМУВАННЯ. На Луганщині обговорюють,

чи є вихід із шахтарської кризи

Мета — самостійна конкурентоспроможна молодь
КАДРИ. Держагентство розвитку молоді й громадянського суспільства отримало

карт-бланш від уряду

П

редставив голову новоство
реного відомства Олексан
дра Ярему на брифінгу в прес
центрі Кабміну профільний мі
ністр Володимир Бородянський.
Олександр Ярема працював
в Українському національно

му комітеті молодіжних орга
нізацій з 1997 року. Із 2000-го в
Державному комітеті молодіж
ної політики, спорту і туриз
му займався роботою з дитя
чими та молодіжними громад
ськими організаціями. У 2007

році очолював відділ земельно
го кадастру Державного комі
тету із земельних ресурсів. Із
березня 2016-го — заступник
міністра молоді та спорту, по
відомляє Укрінформ. Держа
гентство реалізовуватиме дер

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

USD 24.4236
за 1 долар США

EUR за26.6205
1 євро

жавну політику в галузі націо
нально-патріотичного вихован
ня, зміцнення національної єд
ності, консолідації українсько
го суспільства, взаємодії з гро
мадськістю, сприятиме розви
тку громадянського суспіль

ства, конкурентоспроможнос
ті та самостійності молоді, по
пуляризуватиме здоровий спо
сіб життя, формуватиме грома
дянську позицію, підвищува
тиме рівень правової культу
ри та ін.

встановлені Національним банком України на

12 лютого 2020 року

RUB 3.8399
/ AU 38375.83
за 10 рублів

AG 433.51за 1 тройську
PTунцію
23623.24

PD 56940.20
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оголошення
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 27 лютого
2020 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках
кримінального провадження № 42016010000000283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня
2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьова Сергія
Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню № 42015110350000144, внесеного до ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.
Одночасно повідомляємо, що судом призначено судове засідання на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні, за
яким висунуто обвинувачення Агарьову Сергію Володимировичу за
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засіданні
на 09 годину 00 хвилин 25 лютого 2020 року, про що повідомити зацікавлених осіб.
Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/2475/2019
за обвинуваченням Новікова Андрія Вікторовича за ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, згідно Єдиного державного
реєстру досудових розслідувань за № 42015020420000197
від 14.07.2015.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 24 лютого 2020 року о 12:30 у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою:
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №508.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя О. П. Хардіна

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 року народження, як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню №42016110350000157, внесеного до ЄРДР
07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михайловича у
вчиненні кримінальних нравопорушень, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий
розгляд на підставі обвинувального акта у кримінальному
провадженні, за яким висунуто обвинувачення Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 00 хвилин 25 лютого
2020 року, про що повідомити зацікавлених осіб.
Cуддя В. В. Бугіль

Суддя В. В. Бугіль

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/508/2019
за обвинуваченням Базазієва Лентуна Романовича за ч. 1
ст. 111 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових рослідувань за № 42016010000000194 від 05.09.2016
року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що
підготовче судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 20 лютого 2020 року о 09:30
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя О. О. Волчек
Cуддя П. Л. Слободянюк

Повістка про виклик обвинуваченого

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за
адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок
№ 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, та повідомляє, що судове засідання, відбудеться 26.02.2020 року о 15.00 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, місто
Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбуття особи
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки
обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження № 22017180000000102 (номер провадження
1-кп/569/418/18, справа №569/714/18) про обвинувачення Степаненка Віталія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Крижова Оксана Григорівна викликає обвинуваченого Степаненка Віталія Володимировича, 03.10.1979 р.н., громадянина України, уродженця м. Селідове Донецької області, останнє місце реєстрації
за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Більшовиків, буд.
2б, кв. 2, у судове засідання, яке визначено судом та призначено
до судового розгляду на таку дату: 21 лютого 2020 року о 10 год.
30 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання № 3.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович,
який народився 22 квітня 1959 року, зареєстрований за
адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 81, та обвинувачений
Джуган Михайло Петрович, який народився 30 квітня 1974
року, зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Усть-Чорна, вул. Калініна, 33, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 25.02.2020 року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні як обвинувачені.
Суддя О. Г. Крижова
Суддя В. М. Попревич

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру «Про реорганізацію підприємств»
від 31.01.2020 року №23, державне підприємство «Львівський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (код
згідно з ЄДРПОУ 00702009, Львівська область, місто Львів, проспект Чорновола, 4) реорганізовується шляхом приєднання до
державного підприємства «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (код згідно з ЄДРПОУ
00485517, Тернопільська область, місто Тернопіль, вул. Лисенка, 20-А).
Голова комісії з реорганізації Шмігель Андрій Борисович.
Термін подачі кредиторських вимог — два місяці з дня офіційного опублікування цього повідомлення на адресу: Львівська область, місто Львів, проспект Чорновола, 4.
В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко O. Л. перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Каждана Сергія Владленовича за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42015100010000016 від 06.02.2015 року.
Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться
23 березня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за
адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні судового засідання в порядку
спеціального судового провадження

Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович,
який народився 16 травня 1981 року у м. Бережани Тернопільської області, зареєстрований у
м. Рівне, вул. Орлова, 40/304, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в
судове засідання, яке відбудеться 20.02.2020 року об 11 годині 30 хвилин в залі судових засідань
№ 231 Приморського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя Попревич В. М.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Ріхтер Володимир Володимирович, 23.02.1977 року народження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 12 год. 30 хв. 21.02.2020 року до Хмельницького міcькрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх, каб. 3, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64) для проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні № 22015240000000011 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені
ст. 139 КПК України.

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Національна академія наук України відповідно до частин 11, 12 статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», п. 7.4 свого Статуту повідомляє про проведення виборів президента НАН України та членів Президії НАН України (першого віце-президента, віце-президентів НАН
України, головного вченого секретаря НАН України, академіків-секретарів відділень НАН України, інших членів Президії).
Право висунення кандидата на посаду президента НАН України належить Президії НАН України,
науковим установам НАН України, дійсним членам (академікам) НАН України та членам-кореспондентам НАН України. Кандидатом на посаду президента НАН України може бути особа, яка є дійсним
членом (академіком) НАН України.
Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить вченим радам наукових
установ, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАН України, які належать до відповідного відділення. Академіком-секретарем відділення НАН України може бути обрана особа, яка
є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАН України.
Кандидати на посаду президента НАН України та академіків-секретарів відділень НАН України мають:
вільно володіти державною мовою;
мати досвід керівної науково-організаційної роботи не менше 10 років.
Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду президента НАН України та академіка-секретаря відділення НАН України особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з
дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду президента НАН України та академіка-секретаря відділення НАН України протягом одного місяця від дня оприлюднення цього оголошення
подають такі документи:
подання про висунення у формі рішення Президії НАН України, рішення вченої ради або загальних зборів (конференції) трудового колективу, або зборів колективу наукових працівників наукової
установи НАН України, особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАН
України з відповідним мотивуванням; письмову згоду на балотування; виборчу програму; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотографією; автобіографію; список наукових праць; довідку про відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; інформацію (у довільній формі) про подання електронної декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидатові може бути відмовлено в реєстрації у разі:
виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених вимог; неподання хоча б одного з
визначених документів; подання неправдивих відомостей; висунення не в установленому порядку.
Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної
академії наук України, вул. Володимирська, 54, кімната 327, Київ, 01601. У разі відправлення документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
Довідки за телефонами:
загальні: 234 0707, 235 3055;
відділень НАН України: математики — 239 6540, 239 6558; інформатики — 234 1046, 239 6541;
механіки — 234 7387, 239 6672; фізики і астрономії — 234 0651, 239 6565; наук про Землю — 235
2380, 239 6577; фізико-технічних проблем матеріалознавства — 234 1914, 239 6504; фізико-технічних проблем енергетики — 234 7300, 239 6534; ядерної фізики та енергетики — 239 6532, 239 6756;
хімії — 234 1964, 239 6450; біохімії, фізіології і молекулярної біології — 234 4799, 239 6539; загальної біології — 235 2360, 239 6592; економіки — 234 7716, 239 6646; історії, філософії та права —
235 7776, 239 6582; літератури, мови та мистецтвознавства — 235 0981, 239 6547.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні судового засідання в порядку
спеціального судового провадження

Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович,
28.07.1969 року народження, громадянин України, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, буд.
10, кв. 10, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК
України викликається в судове засідання, яке
відбудеться 24.02.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Суддя Попревич В. М.

ТОВ «ЄВРОТЕХЛОГІСТИК» повідомляє про те, що
Учасники товариства не мають жодного наміру до
відчуження компанії та майна, яке перебуває у власності компанії. Учасники ТОВ «ЄВРОТЕХЛОГІСТИК»
наголошують, що ними ніколи не приймалось подібних рішень, а компанією не розміщувались оголошення про продаж її корпоративних прав, а також іншого майна, продаж якого не належить до основного виду діяльності товариства. Компанія продовжує
працювати в стабільному режимі для задоволення
потреб своїх клієнтів.

В провадженні судді Луганського апеляційного суду Руденко В. В. знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Шматова Олександра Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 110 КК України.
Луганський апеляційний суд викликає обвинуваченого Шматова Олександра Миколайовича, 11 березня 1967 року народження, на 09:30 годину 10 березня 2020 року до Луганського апеляційного суду, розташованого за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 16, для участі в судовому засіданні за апеляційною
скаргою захисника Гаврилюка Романа Анатолійовича, поданої в інтересах обвинуваченого Шматова Олександра Миколайовича, на вирок Новоайдарського районного суду Луганської області від 12 грудня 2019 року відносно Шматова О. М. за ч. 2 ст.110 КК України (справа № 423/2417/18; провадження № 11-кп/810/16/20).
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а судове провадження
буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого.
З ухвалою Луганського апеляційного суду від 31 січня 2020 року про призначення справи до розгляду можна ознайомитися на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/87301573.
Суддя Руденко В. В.

Президія Національної академії наук України

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає
кримінальне провадження № 712/10956/16‑к відносно Костенка Валерія Миколайовича за підозрою у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року народження, зареєстрований
за адресою: 91001, Луганська область, м. Луганськ,
вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбудеться 28 лютого 2020 року о 09 год. 30
хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул.
Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Повідомлення спадкоємцям про відкриття спадщини
До відома спадкоємців: 30.01.2020 року заведена спадкова справа №11/2020 у Тимошенка М. М., приватного нотаріуса Кремінського районного нотаріального округу Луганської області, адреса розташування робочого місця: Луганська область, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця
Титова, 7/24, після смерті Реутова Валентина Митрофановича, 09 січня 1935 року народження, який помер 09 січня 2020
року, місце народження: Російська Федерація, Бєлгородська
область, Старооскольський район, село Жуково, його останнє місце реєстрації та проживання: Луганська область, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Харківська, будинок
№ 73, квартира № 2.

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:

GL3N016811-016815; GL48N116812;
GL2N316819
Короткий опис активів (майна) в лоті: Майн. права на нерух., кредити,
дебіт. заборгов.
Електронна адреса для доступу
http://www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів
28.02.2020
(аукціону) /електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів
Точний час початку проведення від(аукціону) /електронного аукціону:
критих 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/46425-assetsell-id-260155,46424-asset-sell-id260154,46422-asset-sell-id-260041

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Миколаївну
як обвинувачену на 16 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року у справі за обвинуваченням
Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.
У разі неявки обвинуваченої до суду
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бірса О. В.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На подіумі — бабусі

ПОГОДА НА ЗАВТРА

СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА. У Тернополі організували конкурс

ЗАХІД

Поетеса Леся Любарська
завоювала звання «Пані
елегантність»

на внутрішню красу жінки
як берегині домашнього вогнища. І учасниці довели, що
у своєму віці вони повні сил,
енергії, натхнення й водночас
жаги перемагати.

СИЛА МИСТЕЦТВА. Фестиваль-конкурс народної творчості
«Хліборобська пісня» давно став
візитівкою не тільки Сумського району, а й усієї культурно-мистецької Сумщини. Заснований 1976 року, він щороку проходить напере-

додні весняно-польових робіт і став
для селян своєрідним духовним
заспівом до нового хліборобського року. Ось і цими днями на сцені Северинівського сільського будинку культури Миколаївської ОТГ
розпочався другий тур 44-го фестивалю-конкурсу, де таланти демонстрували численні шанувальники української народної пісні,
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЛЮТОГО
Oбласть
Київська

На подіумі (зліва направо) Катерина Верцімаха, яка здобула
титул «Пані вишуканість» та Олена Штонь — «Пані чарівність»

Чотири пори року як своєрідні етапи життя відобразилися в дефіле. Розпочали
з чарівниці-зими, коли жінка цінує тепло. Учасниці конкурсу вийшли в гарних модних і сучасних сукнях від
фірм — партнерів заходу. В
українському національному вбранні конкурсантки зустрічали весну. У запальному й спекотному літі у відповідних нарядах перебували
під танець рок-н-рол. А осінь
означили як авангардну й доповнили вечірніми сукнями.
Без інтелектуального завдання теж не обійшлося.
Кожна з учасниць мала відповісти на запитання. Чи не
найбільше публіку в цьому конкурсі потішила Галина Стасіна, яка здобула ти-

тул «Пані глядацьких симпатій». Галині Григорівні довелось експромтом шукати
відповідь на запитання: «Якби вас на побачення запросили два кавалери — один розумний, а другий гарний, кого б обрали?»
«Тепер не обрала б жодного», — зронила конкурсантка й зірвала шквал оплесків. А згодом виявила жіночу
непослідовність: «Якби цей
розумний був трохи красивим». Після цих слів, здавалося, зала не витримає сміху
та оплесків глядачів.
Цей конкурс став для всіх
конкурсанток викликом для
них самих. Вони зуміли подолати свою невпевненість, тож
і перемогли всі, звісно, виборовши той чи інший титул.

На Сумщині триває «Хліборобська пісня-2020»
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ЦЕНТР

танцю, гумору з Миколаївки, Кровного, Северинівки, Постольного,
Лікарського, Кекиного. Наступного дня северинівську естафету
прийняли і продовжили самодіяльні артисти з Пушкарівки, Могриці, Саду, Стецьківки і Старого Села, які подарували барвисту концертну програму на сцені Садівського сільського будинку культу-

ри. Серед них народні колективи,
добре знані ансамблі, дуети, тріо,
солісти, які неодноразово виступали на обласних, столичних, міжнародних фестивалях та оглядах.
Аматори сцени Сумського району
мають усі можливості щороку демонструвати свої мистецькі таланти, а вдячні глядачі — одержувати
задоволення від їхніх виступів.
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Укргiдрометцентр

Дитячі мрії про
відпочинок у Карпатах
здійснюються
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ЦІКАВЕ ДОЗВІЛЛЯ. Ще 70 дітей — малих жителів прифронтової зони Донеччини поїхали на відпочинок та оздоровлення в Івано-Франківську область. Чергова зміна вже обживається у відповідному закладі «Карпатські мрії». Під час перебування на Прикарпатті протягом трьох тижнів юні донеччани зможуть узяти участь
у цікавих мандрівках мальовничими гірськими маршрутами та різноманітних зимових веселих розвагах. Безплатні оздоровлення та
відпочинок для дітей стали можливими завдяки керівникам Донецької, Луганської, Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, які наприкінці минулого року підписали відповідний меморандум про співпрацю у цій царині. Відповідно до
домовленостей, можливістю відпочити у Карпатах вже скористалися дві зміни малих гостей з Донбасу. А літньої пори вже юні жителі Прикарпаття приїдуть знайомитися із краєвидами Донеччини.
Фото з сайту dn.gov.ua
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ернопіль вирішив зачаруватися красою. До того ж, елегантного чи золотого
віку і організував конкурс. До
впровадження цього проєкту
йшов два роки. Захід засвідчив: старання були немарні, захід вийшов гучним, викликав зацікавленість. Приміщення драматичного театру заповнилося вщерть —
стільки зібралося охочих подивитися дійство і вболівальників учасниць.
Співорганізатор конкурсу «Краса елегантного віку»
— громадська організація
«Файні внуки», яка опікується людьми поважних років. Її
керівник Сергій Губарев каже, що за два роки організовували фотосесії, дні іменинника, майстер-класи та багато інших заходів. Увесь цей
час працювали над втіленням задуму, як вивести на
подіум тернополянок, старших за 60. Пані не були готові
до змагань краси. І ось упродовж двох років на різних заходах, за словами Сергія, додавали драйвовості, виходили за певні формати, старші
ж люди тим часом звикали
до цієї ідеї.
Коли нарешті оголосили
про збирання анкет, то охочих виявилося багато. Кілька
днів організатори спілкувалися з потенційними учасницями, щоб підібрати з-поміж
них найкращих. І обрали вісім, найстаршій з яких 73 роки. Колись вони були будівельницями, трикотажницями, спортсменками, влилася
в їхні лави й поетеса.
На них чекали два місяці
підготовки. Одразу їх застерегли: жодних скарг і нарікань не прийматимуть. «Ми
мали сюжетну лінію майбут-

нього дійства, а вони як учасниці мусили виконувати наші вимоги», — зауважує
Сергій Губарев.
Із жінками активно працювали хореограф, психолог, тренери, спікери. Вони
мали змогу в артстудії малювати картини, випікши печиво, пригощали ним дітей у
сиротинці. Сергій розповідає,
що ті солодкі зустрічі з малюками навіть наштовхнули
«Файних внуків» на втілення
нового проєкту, метою якого
буде подружити самотніх бабусь із самотніми хлопчиками й дівчатками.
Беручись за проведення
конкурсу «Краса елегантного віку», організатори вирішили творити своє. Скажімо,
за кордоном у таких заходах
наголос роблять на зовнішності. У Тернополі зважили
Фото автора
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Десять мільйонів саджанців чекають весни
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ДОВКІЛЛЯ. На Вінниччині працівники державних підприємств лісового господарства виростили
понад 10 мільйонів штук саджанців, які цієї весни використають
для створення нових лісів, а також
озеленення населених пунктів, за-

кладів освіти, охорони здоров’я тощо. Традиційно головна порода в
області — дуб звичайний. Ще посадять гікорі гіркий, горіх чорний,
береку лікарську, модрину європейську, дугласію, черешню, аличу тощо. Минулої осені лісівники
якісно підготували ґрунт на відведених ділянках, що позитивно позначиться на рості молодих дерев.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

70% лісів в області — рукотворні діброви. Щороку в ній садять
понад тисячу нових лісів. Нині показник лісистості Вінниччини становить 13,8%. Щоб вийти на оптимальних 15%, треба ще створити
понад 30 тисяч гектарів нових.
За інформацією прессекретаря Вінницького обласного управління лісового та мисливсько-
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го господарств Станіслава Вовка, у держлісгоспах подбали про
все необхідне і готові цієї весни у
сприятливі терміни провести лісокультурні роботи, забезпечити садіння лісу на площі 1078 гектарів, створити нові ліси на землях, не придатних для ведення
сільськогосподарського виробництва.

Малі гості з Донбасу задоволені своїм зимовим відпочинком
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