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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ФРАНСУА-ФІЛІП ШАМПАНЬ:
«Ми підтримуємо  

вас у боротьбі  
за демократію 

та стабільність 
на шляху до 

процвітання 
всіх українців».

Перевірка «Великого 
будівництва»

РЕГІОН. Будівництво першої бетонної автодороги Н-31 Дніпро 
— Царичанка — Кобеляки — Решетилівка (в межах Національ-
ної програми «Велике будівництво»), реконструкція приймально-
го відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення 
невідкладних станів, зустріч із представниками малого та серед-
нього бізнесу Полтавської області й громадянами, які перебували 
на обсервації в Нових Санжарах, — такі пункти робочої поїздки 
Президента Володимира Зеленського на Полтавщину.   

Президент України наголосив на необхідності до початку зими 
завершити будівництво всієї дороги разом з 29 км полотна на Дні-
пропетровщині. У межах «Великого будівництва» триває віднов-
лення чотирьох шкіл і спорудження однієї нової. Усі вони будуть 
опорними, повідомляє Офіс Президента. Будівництво навчальних 
закладів фінансують із місцевого й державного бюджетів.

«Я приїхав не на одну годину, тому хочу ще проїхатись і поба-
чити це особисто, на власні очі, як ведеться будівництво. Не тіль-
ки на мапах і фотографіях, а в реальному житті», — висловив ба-
жання глава держави.

1,457 млрд дол. 
продали українці в лютому через 

банки — на 291,3 млн дол. більше, ніж 
купили. Продаж валюти перевищує  

її купівлю третій місяць поспіль 

ПРИЗНАЧЕННЯ. Утім, чимало напрямів урядової політики,  
наголосив із трибуни Верховної Ради Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль, потребують істотного посилення

Новий уряд продовжить 
курс Президента

Міністр закордонних справ Канади про підтримку перед 
обличчям російської агресії на сході України

6 8 
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА   

20-річний українець 
Андрій Безмен, 
навчаючись у США, 
доводить, що ми здатні 
підкорювати світові 
Олімпи

ЗНАЙ НАШИХ!

Про те, як правильно 
укласти заповіт, 
читачам «Урядового 
кур’єра» пояснює 
фахівець-правник 
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ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ДОКУМЕНТИ

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

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Бустер»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 36365487)

За результатами розгляду справи № 30/05-03-2/17 про вчинення товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Бустер» (ідентифікаційний код юридичної особи 36365487) і товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «ТБМ-Строймонтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 38677589) порушень, передбачених 
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю  робіт, 
проведених Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради:

- «заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійно-
го нежитлового будинку № 90 по вул. Нахімова у м. Дніпропетровську, будівництво» [оголошення № 153896, 
оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.07.2016 № 143/1(29.07.2016)];

- «заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійно-
го нежитлового будинку 10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську» [оголошення № 153943, оприлюднене 
на вебпорталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.07.2016 № 143/1(29.07.2016)],
Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 12 листопада 2019 р. № 78-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету Укра-
їни (http://www.amcu.gov.ua).

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області пе-
ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Шпакова Ю. М. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 3 ст. 258 КК України, по якому, відповідно до ухвали колегії суддів Куй-
бишевського районного суду Запорізької області від 28 листопада 2019 ро-
ку у справі № 324/1098/18, здійснюється спеціальне судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під 
головуванням судді Мальованого В. О. викликає обвинуваченого Шпако-
ва Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р. н., зареєстрованого за адресою: 
вул. Генерала Максима Козиря, буд. 13, кв. 52, м. Донецьк Донецької об-
ласті для участі в  судовому засіданні у кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР за № 22018000000000061 від 20.02.2018 року, яке відбу-
деться о 10-30 год. 16 березня 2020 року в залі засідань № 1 Куйбишев-
ського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 
26-а, смт Більмак Запорізької області. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.

В провадженні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва перебуває цивіль-
на справа № 755/16419/19, провадження 
2/761/3206/2020 за позовом Кожевнікової 
Ніни Олександрівни до Кожевнікова Олек-
сандра Олександровича, треті особи: Орган 
опіки та піклування Дніпровської районної 
в м. Києві державної адміністрації, Дніпров-
ський районний в м. Києві відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у м. Ки-
єві про позбавлення батьківських прав.

Шевченківський районний суд м. Києва 
повідомляє, що судовий розгляд по вище-
вказаній цивільній справі відбудеться 24 бе-
резня 2020 року об 11:00 в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. 703.

У разі неявки відповідача до суду дане 
оголошення вважається належним повідом-
ленням, а цивільна справа буде розглядати-
ся за відсутності відповідача.

Суддя І. О. Макаренко

Повідомлення
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документа державного планування

«Детальний план території цеху по розливу води на площі 1,4852 га по вул.  
Радгоспна в с. Зазим’є Броварського району Київської області» 

1. Повна назва документа державного планування:
Проект «Детальний план території цеху по розливу води на площі 1,4852 га по вул. Радгоспна в с. Зазим’є 

Броварського району Київської області»
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Зазимська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки детального плану терито-
рії, розпочнеться з дня його оприлюднення, а саме: з 13 березня 2020 року на сайті Зазимської сільської ра-
ди (http://www.zazimye.in.ua) та триватиме до 14 квітня 2020 року;

б)способи участі громадськості — громадськість в межах строку громадського обговорення має право 
подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стра-
тегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підляга-
ють обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауважен-
ня або мотивовано їх відхиляє;

в) зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державно-
го планування — «Детальний план території цеху по розливу води на площі 1,4852 га по вул. Радгоспна в  
с. Зазим’є Броварського району Київської області» подаються до Зазимської сільської ради за адресою: 
07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Широка, 6, e-mail: spichak_09@ukr.net;

г) з проектом ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у приміщенні Зазим-
ської сільської ради за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Широка, 6. 
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування 
відсутня. Строк подання зауважень і пропозицій з 13.03. до 14.04 2020. Відповідальна особа — Спичак Люд-
мила Валентинівна.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обви нуваченням Грошевого Романа Володими-
ровича, обвинуваченого у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 КК України. 
На підготовче судове засідання по даній справі, яке 
призначено на 19 березня 2020 року, на 10:00 годи-
ну, викликається обвинувачений:

Грошевий Роман Володимирович, 08.09.1977 року 
народження, останнє відоме місце його реєстрації та 
мешкання: вулиця Шутова, 18, кв. 28, місто Донецьк 
Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження №229/2744/16-к (прова-
дження № 1-кп/234/543/20) за обвинуваченням віднос-
но Селіванова Андрія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Викликається обвинувачений: Cеліванов Андрій Во-
лодимирович, 21.08.1977 року народження, який заре-
єстрований у будинку 119 по вул. Одеська у м. Макіївка 
Донецької області, на 17 березня 2020 року о 14-00 годи-
ні для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в при-
міщенні Краматорського міського суду Донецької облас-
ті за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21, каб. № 18. 

Суддя Данелюк О. М.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бабуцідзе Марину Георгіївну, 29.05.1987 
р. н., як обвинувачену у кримінальному прова-
дженні № 296/4759/18 1-кп/296/254/19 у вчинен-
ні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон 
Л. С. в судове засідання, що відбудеться 12.03.2020 
року о 10 год. 30 хв., 27.03.2020 року о 10 год. 30 хв. 
та 22.04.2020 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова.

Увага! ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» у зв’язку із виявлен-
ням за результатами внутрішнього аудиту неправо-
мірних дій у діяльності колишніх працівників товари-
ства повідомляє про скасування довідок, листів, по-
відомлень тощо, виданих ТОВ «ІБК «КДС ІНВЕСТ» 
щодо оплати вартості майнових прав, виконання фі-
нансових зобов’язань, оплати за договорами забез-
печення виконання зобов’язань, купівлі-продажу 
майнових прав, попередніми договорами. З дня пу-
блікації цього оголошення вказані документи вважа-
ти недійсними.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного су-

ду Луганської області знаходиться кримінальне 
провадження № 127/7452/17 за обвинуваченням 
Верховода Сергія Миколайовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Украї-
ни, Марківський районний суд Луганської облас-
ті викликає Верховода Сергія Миколайовича в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 
березня 2020 року об 11 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного су-
ду Луганської області за адресою: пл. Соборна, 
буд. 31, смт Марківка Марківського району Лу-
ганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Рукас О. В., суддів Дідорен-
ко А. Е., Чернік А. П.

Виклик до суду
Старобільський районний суд виникає як обвинува-

ченого Іванова Валерія Васильовича, 18.11.1981 року 
народження, уродженця смт Тошківка Луганської об-
ласті, громадянина України, зареєстрованого та прожи-
ваючого за адресою: вул. Зарічна, 18/2, м. Первомайськ 
Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 13 
годині 30 хвилин 18 березня 2020 року. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідан-
ня відбудеться в приміщенні Старобільського районно-
го суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ 
Луганської області, вул. Миру, З8-А, головуючий суд-
дя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. З ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року 
народження, який зареєстрований за адресою: селище 
міського типу Білогорівка, вулиця Миру, 2 кв. 8 Попас-
нянського району Луганської області, у судові засідан-
ня, які відбудуться 13 березня 2020 року о 09 год. 30 
хв. та 21 квітня 2020 року о 09 год. 45 хв. у залі судових 
засідань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 
2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. в судо-
ві засідання оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р. н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красно-
армійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 16.03.2020 року о 09-00 год. до Якимівсько-
го районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Яки-
мівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20), для участі у судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.
Свідоцтво №  1080-С/КП  від 09 липня 2009 р. 

на право власності на квартиру № 106 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 15,  

видане на Куща Олексія Єгоровича, 
вважати недійсним.

Василівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
р. н., у судові засідання по кримінальному проваджен-
ню № 1-кп/311/8/2020 відносно Попова Олександра Оле-
говича, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4  
ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться 
16.03.2020 року о 10-00 год., 30.03.2020 року о 13-30 год., 
06.04.2020 року о 13-30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Державна, 2, м. Василівка Запорізької області. 

Суддя Пушкарьова С. П.

Судові засідання по спеціальному кримінальному про-
вадженню відносно Полторацької І. І., яка обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  ч. 1 ст. 258-3 КК України, призна-
чені на 14-00 год. 20 березня 2020 р., на 09-30 год. 01 квіт-
ня 2020 р. в приміщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачена на 20 березня 2020 року о 14-00 год. 
та 01 квітня 2020 року о 09-30 год. викликається Полторацька 
Ірина Іванівна. 

Суддя Троценко Т. А.

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: GL22N017150-GL23N017208(12 лотів); GL22N017163-GL22N017164
Короткий опис активів (майна) в лоті: нерухомість, земля, осн. засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 26.03.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного 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/46665-asset-
sell-id-269350,46667-asset-sell-id-269352

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 151-р 
Київ

Про призначення Антонєнка Л. В.  
першим заступником Голови Фонду державного майна України

Призначити Антонєнка Леоніда Васильовича першим заступником Голови Фонду державного майна України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 152-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р.  

№ 1303 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1303 «Про 

тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби морського та річкового транспорту України на 
Ворону Ю. М.».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 153-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної 
служби морського та річкового транспорту України на Звягінцева С. Б.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної служби морського та річкового 
транспорту України, виконання обов’язків Голови Державної служби морського та річкового транспорту України на ди-
ректора департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті зазначеної 
Служби Звягінцева Сергія Борисовича.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 154-р 
Київ

Про погодження призначення Падакіна Д. Ю. виконуючим обов’язки 
начальника державної установи «Держгідрографія»

Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури щодо призначення Падакіна Дмитра Юрійовича виконуючим 
обов’язки начальника державної установи «Держгідрографія».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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На Кінбурні вже 
оселилися пелікани

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРИКМЕТИ ВЕСНИ. Спеціалісти Національного природного парку 
«Білобережжя Святослава» нарахували перших шість рожевих пелі-
канів, які вже повернулися із зимівлі. Торік диво-птахи прилетіли з Пів-
денної Африки набагато пізніше — 24 березня. 

Пелікани — один з найстародавніших видів птахів. Вони оселили-
ся на Кінбурнській косі на території сучасної Миколаївщини і здавна 
стали визитівкою півострова. В Україні рожевого пелікана вписано 
до Червоної книги як вид, що зникає. Серед основних загроз для ви-
ду дослідники називають: переслідування людиною, зменшення пло-
щі оселищ та запасів корму внаслідок регулювання стоку води, вико-
ристання великої кількості прісної води на зрошення та періодичні при-
родні коливання заводненості територій. Пеліканам комфортно на вну-
трішніх прогрітих мілководдях коси, на береговій лінії Дніпро-Бузького 
лиману і в дельті Ягорлицької затоки.

Науковці називають Кінбурнську косу «пташиним царством», адже 
через півострів пролітають у сезон кілька мільйонів птахів. Близько пів 
мільйона їх залишаються зимувати на Кінбурнській косі. Понад 300 ви-
дів пернатих оселяються тут улітку, серед них дрізд, лебідь, орлан-бі-
лохвіст, фазан, чаплі різних видів, сірий журавель та інші.

Під гаслом «За покликом серця» Луганщина 
співпрацює зі Львівщиною

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ. У бе-
резні вже втретє розпочнеть-
ся конкурс культурних обмінів 
між Луганською та Львівською 
областями, який реалізовують 
у межах міжрегіонального про-
єкту «Змінимо країну разом». 
На думку начальника управлін-

ня культури, національностей 
та релігій Луганської ОДА Алі-
ни Адамчук, важливо, що обмі-
ни вже відбуваються між облас-
ними професійними закладами 
культури і районними та сіль-
ськими клубними закладами, 
творчими колективами, бібліо-
теками. Ця співпраця не абияк 
сприяє взаємозбагаченню. На-
приклад, у межах проєкту ко-

мунального закладу «Станич-
но-Луганська районна центра-
лізована бібліотечна система» 
було розроблено буклет «За по-
кликом серця» про львів’янина 
Тараса Дороша, який пішов до-
бровольцем у зону АТО й заги-
нув поблизу селища міського 
типу Станиця Луганська. Щоб 
написати про героя, станичани 
організували культурно-крає-

знавчу експедицію в село Мале-
хів Жовківського району Львів-
ської області та до Львова. Зго-
дом створено ще й постійно ді-
ючу бібліоінсталяцію «За покли-
ком серця».

Оголошено про початок кон-
курсу проєктів на 2020 рік. Алі-
на Адамчук упевнена, що охо-
чих долучитися до роботи буде 
багато.

Красну пору 
закликали-зустрічали 
всім гуртом

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНІ ЗВИЧАЇ. Протягом 
двох днів Тернопіль зустрічав 
весну, влаштувавши різноманітні 
дійства й розваги. Передусім на 
Театральному майдані за давні-
ми українськими народними тра-
диціями весну красну закликали-
зустрічали всім гуртом, а зиму 
страшну проганяли. У полатано-
му кожушку, зношеному взутті та 
хустині, з порожньою торбою ви-
йшла до тернополян Зима. Роз-
гнівана й сердита на людей, вона 
покликала собі на допомогу мі-
сяць Лютий, але дарма. І хоч ка-
зала, що цьогоріч «газ економи-
ла, дбала про людей, тепло в їх-
ніх оселях», все одно довелося їй 
тричі просити пробачення за те, 
що в «грудні з морозом та снігом 
не завітала й зустріч нового року 
всім зіпсувала», і так задрімала, 
що «річки й ставки льодами не 
крила», а в лютому «квіти й тра-
ви майже зацвітали». Знесиле-
на Зима змушена була залишити 
українську землю. 

Жайворонок прилетів з-за си-
нього моря з ключами весняни-
ми. «Бог у праву рученьку мені 
ключика видав літо відмикати, а 

лівою — зиму замикати», — про-
рік. 

А тим часом і Весна нітрохи не 
забарилася. З подарунками при-
йшла. «Я пробуджую від сну на-
шу землю чарівну, ниточки для 
трави я ткала, сорочку сонечку 
зв’язала, повернула всіх птахів з 
вирію в рідний дім», — розповіла 
вона. Трьох місяців-красенів — 
березень, квітень і травень теж 
привела. Запевнила, що їй «є з 
ким працювати, нашу землю рід-
ну прикрашати».

Про весну, все прекрасне й чу-
дове впродовж двох днів співали 
численні молодіжні й фольклор-
ні гурти: «Кантабіле», «Великод-
ні зернятка», «Пшеничне пере-
весло». Не могли весну зустріча-
ти й без Весни Світлани, співач-
ки й телеведучої з Івано-Фран-
ківська. Дитячі колективи Терно-
поля теж дали концерти. Хлоп-
чики й дів чатка залюбки взяли 
участь у конкурсі дитячих малюн-
ків «Весняне місто». 

За словами заступника на-
чальника управління культури 
та мистецтв міської ради Васи-
ля Кармазина, для дітей підготу-
вали під час днів зустрічі весни 
чимало спортивно-розважаль-
них заходів. Учні загальноосвіт-

ніх закладів обласного центру в 
Українському домі «Перемога» 
демонстрували одяг екоспряму-
вання. Організували промоакцію 
із захисту екологічних ідей се-
ред учнів і студентів. А ще всі охо-

чі могли відвідати майстер-класи 
із соломоплетіння, різьбярства, 
гончарства, пізнати премудрос-
ті виготовлення ляльок-мотанок. 
Працювало й гастрономічне міс-
течко.  

Найкращі медовари живуть у Кременчуці
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СОЛОДКА ПЕРЕМОГА. Пред-
ставники родини потомствених 
пасічників Гречаних із міста Кре-
менчука Полтавської області на 
міжнародному конкурсі медова-

рів у Києві отримали за свою со-
лодку продукцію відразу чоти-
ри медалі. Цей успіх важко пе-
реоцінити, адже в конкурсі взя-
ли участь понад пів сотні бджо-
лярів, серед яких представники 
Білорусі, країн Балтії та Казах-
стану. 

Кременчуцькі медовари перема-
гають на таких заходах із 2010 ро-
ку, а цього разу представили на суд 
журі 14 зразків питного меду. Спеці-
алістам найбільше припали до сма-
ку меди ставлені з додаванням со-
ків, «Полтавська тернівка», мед ва-
рений без додавання соків і трав 

«Гречанівський», ставлений питний 
із додаванням соків «Букет Кремен-
чука» та питний «Дари лісів». За 
них Гречані й отримали нагороди. 
А покуштувати їхню смачну цілющу 
продукцію поціновувачі напоїв з ме-
ду мали змогу на святі Масляної на 
Площі Перемоги у Кременчуці. 

Весна (образ втілила Ліана Красовська-Онуфрійчук): 
«Погляньте, які парубки красні — три місяці ясні»

У закарпатському екопарку врятували від 
смерті молоду левицю

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

БРАТИ НАШІ МЕНШІ. Екопарк 
«Долина вовків» у Міжгірському 
районі став прихистком одноріч-
ній левиці. Вона потрапила сю-
ди три місяці тому після звернен-
ня молодого подружжя з Ужгоро-
да. Ті повідомили, що не в змозі 
утримувати левицю: вона обгриз-
ла всі домашні речі, погано їсть. 
Після перевезення дикої тварини 

в екопарк виявилося: левиця на-
стільки змарніла і виснажилася, 
що без кваліфікованого догляду 
шансів вижити в неї не залишало-
ся. За справу взявся досвідчений 
природоохоронець, власник еко-
парку Юрій Тюх.

За три місяці представниця 
африканського континенту не-
абияк звикла і до господаря, і до 
суворого гірського клімату. Юрій 
Тюх розповідає, що попередній 
господар не вмів скласти пра-

вильний раціон хижачки, зокре-
ма не давав їй м’яса з кров’ю, тож 
вона дуже охляла, могла навіть 
загинути. Нині левиця, з’їдаючи 
щодня майже 10 кілограмів сві-
жої яловичини, вже обросла жир-
ком, почувається дуже добре. Її 
вага перевищує 100 кілограмів. 
Нині у «Долині вовків», окрім пів-
тора десятка сіроманців, утриму-
ють ще кілька левів і тигра. Ціка-
во, що вовки дуже ревниво став-
ляться до сусідства з левицею — 

невдоволення демонструють го-
лосним завиванням. Їм не подо-
бається, що господар стільки ча-
су приділяє непроханій гості. Ни-
ні левицю готують до переїзду в 
звичні для неї умови. За домов-
леністю з міжнародною організа-
цією, яка переправляє диких тва-
рин у природні ареали їхнього іс-
нування, левиця після підготов-
ки всіх необхідних документів по-
їде в Південно-Африканську Рес-
публіку. Пелікани давно обрали Кінбурнську косу
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