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l Культурна палітра

Європа скандувала: «Браво!»
Тріумфатором повернувся
додому з польського міста
Сопот Український народний хор КНУКіМ імені Станіслава Павлюченка. Колектив здобув золоту і срібну
нагороди престижного змагання в своїй царині —
міжнародного хорового
фестивалю-конкурсу
«Mundus Cantat».

ФЕсТиВаЛь «Mundus Cantat», започаткований міністерством культури Польщі, а також
мерами міст сопот і Гданськ,
відбувся вже вдев’яте. У ньому
взяли участь найкращі хорові
колективи, які виступали під
прапорами майже трьох десятків країн — австрії, Німеччини, Венесуели, Швеції, сінгапуру, колумбії, Франції,
сШа, аргентини, росії, Бразилії, канади, Італії, Туреччини,
Японії…
Цього року репрезентувати
вітчизняну хорову культуру було вперше запрошено колективи київського національного
університету культури і мистецтв: Український народний
хор імені станіслава Павлюченка та вокальний ансамбль
«Ad Libitum». Художнім керівником і головним диригентом обох колективів є олена
скопцова. Виступали на відкритих сценічних майданчиках,
у костелах сопота і Гданська,
а також узяли участь у параді
хорів.
Зокрема, в конкурсній програмі хору прозвучали українські народні пісні в обробках
Ганни Гаврилець, анатолія
авдієвського та уривок з
фольк-опери «Цвіт папороті»
Євгена станковича. Програма
вокального ансамблю синтезувала українські народні пісні
у сучасному аранжуванні та
елементи хореографії. Виступи
колективів пройшли з великим
успіхом, глядачі були в захопленні. а в номінації «музика
світська та народна» Український народний хор кНУкім
імені станіслава Павлюченка
було визнано найкращим. Та-

кож за високу хорову майстерність та інтерпретацію народної пісні колектив удостоївся срібної нагороди і грошової премії.
Церемонія нагородження та
гала-концерт транслювались
on-line на офіційному сайті
фестивалю. У виконанні хору
імені станіслава Павлюченка
прозвучала частина кантати
«Лебеді материнства» анатолія
Пашкевича. а потім спільно з
хором Tutti e Solo (Гданськ)
українські артисти виконали
славетний духовний твір миколи Лисенка — «молитва за
Україну». «Боже, Великий, єдиний, нашу Вкраїну храни. Волі
і світу промінням ти її осени…
» — линуло того вечора натхненне і величне багатоголосся
над Гданською затокою у сопоті — визнаній у всьому світі
польській «столиці мистецтв».
— У репертуарі нашого колективу — чимало духовних
піснеспівів, — сказала після

виступу олена скопцова. —
Це не данина моді, а прагнення
людської душі до високого.
Не перестаю дивуватися нашому народові, який попри всі
негаразди береже духовність.
Завдяки цьому розвиваються
нація, держава.
Власне, хор імені станіслава
Павлюченка читачам особливо
представляти потреби нема.
Газета вже розповідала його
історію. Вона тісно пов’язана
з діяльністю створеної у 1972
році в київському інституті
культури імені олександра корнійчука (такий статус тоді мав
кНУкім) кафедри народного
хорового співу (нині — кафедра фольклористики, народного пісенного та хорового
мистецтва). очолювана фольклористом-музикознавцем андрієм Гуменюком, вона першою
в Україні розпочала підготовку
фахівців із вищою освітою —
диригентів народних хорів, керівників фольклорних ансам-

блів і виконавців у народній
манері співу. У перші роки діяльності кафедри хором диригували микола кисіль та Володимир суржа. Із 1984 року
на його чолі став станіслав
Павлюченко, який успадкував
принципи школи хорового мистецтва, започаткованої Порфиром демуцьким і розвиненої в
1920-х роках Григорієм Верьовкою (він був учителем Павлюченка), Пилипом козицьким
та михайлом Вериківським.
станіслав Євстигнійович керував хором до останнього
подиху, допоки 2010-го не відійшов у вічність. Завдяки
його знанню природи голосів,
рідкісному диригентському
хисту, а також майстерності
в обробці та аранжуванні пісень народний хор кафедри
кНУкім прославився на весь
світ. У його репертуарі не лише народні пісні. колектив
став першим виконавцем творів Євгена станковича, Пла-

Непередбачуваний
´карликª

а відтак — системи зв’язку.
Інша річ, що спалахи часто супроводяться викидами сонячної
плазми. І якщо хмара її досягає
Землі, тоді в нас починається
магнітна буря, а це вже —
значні неприємності.
дослідники з NASA спрогнозували можливу шкоду світовій
економіці від магнітного шторму,
котрий загрожує нашій планеті
саме нині. Вона може становити
два трильйони доларів. а люди,
навіть практично здорові, в цей
період відчуватимуть порушення
сну, безпричинну дратівливість,
напади агресивності. Лікарі радять під час магнітного шторму
більше відпочивати, нормально
харчуватись: не переїдати, але
й не сидіти на дієтах, і якомога
більше часу перебувати на свіжому повітрі.
Поки що начебто можна не
хвилюватись: коронарні викиди
спрямовано вбік від Землі, а
озоновий шар захищає планету
від рентгенівських променів.
але, як уже зазначено, поведінку нашого денного світила
завбачити неможливо.
І — насамкінець. Найпотужніша магнітна буря з відомих
сьогодні сталась у VIII столітті
по р. Х. дослідники з університету штату канзас та університету Уошберна (сШа) знайшли
в річних кільцях японських кедрів свідчення колосального сонячного спалаху, що трапився
774 року. Тоді, можливо, люди
й не відчули його повною мірою.
але сьогодні ми живемо в електронну епоху, наші добробут і
взагалі існування цілком залежать від електрики. Тож якщо
суперпотужний «сонячний удар»
таки станеться, буде нам дуже
й дуже кепсько...

l Футбол

l Космос

Що буде з нашим денним світилом через, скажімо, століття?
Не знаєте. А через рік? Теж не знаєте. Не бентежтеся — цього не знає ніхто на Землі, найдосвідченіші астрономи —
теж. Навіть на тиждень завбачити поведінку цієї зірочки неможливо. Надто вже воно непередбачуване, наше Сонце.
Можна лише припускати й здогадуватись про його можливі
вибрики. І ті припущення та здогади вельми тривожні...

НаГадаЄмо, що сонце є
зіркою, за спектральним типом
— жовтим карликом (G2V), діаметром 1.392.000 км (109 діаметрів Землі — отакий собі
карлик!), масою 2 х 10 27 т
(333.000 мас Землі). Це найближча до нас зірка — середня
відстань 149,6 млн. км — і найпотужніше джерело випромінювання, що сягає Землі. складається переважно з водню та гелію з невеликим домішком важчих елементів. Внутрішню частину становить ядро (продукує
енергію як наслідок термоядерної реакції), зовнішню — атмосфера, яка поділяється на
фотосферу та хромосферу. У
першій спостерігаються так звані
сонячні плями, а з другої викидається матерія у вигляді хромосферних виступів (спікул) і
— значно вище — протуберанців, а також корони, з якої
енергія разом із матерією потрапляє в космос у вигляді сонячного вітру.
Навіщо я нагадую ці загальновідомі речі? Лише для «розбігу». Тепер прошу особливої
уваги. Вчені давно обчислили
спади і підйоми сонячної активності (са), ретельно виміряли

цикли і т. ін. Проте гігантський
термоядерний реактор, яким є
наше сонечко, будь-якої миті
може видати такий спалах, котрий перекреслить усі наявні графіки й таблиці.
Навіть два спалахи поспіль
— рідкість, а три — взагалі
неймовірність. Так вважалося
донедавна. Тепер уже не вважається. У травні цього року
протягом двох днів сонце продемонструвало чотири (!) найпотужніші спалахи один за одним. То й що? а ось що.
Залежно від сили рентгенівського випромінення сонячні
спалахи поділяють на п’ять класів — а, В, с, м та Х. мінімальний — а — відповідає потужності випромінення на орбіті
Землі в 10 нановат на квадратний метр. кожна подальша літера означає, що потужність
зросла вдесятеро стосовно попередньої. Чотири спалахи (останній — класу Х) стали найсильнішим сплеском са від 23
жовтня минулого року. Тоді на
сонці стався лише один спалах.
самі спалахи нам нічим не
загрожують. Теоретично від них
можуть постраждати супутники,

Не треба нас
без нас женити
(Закінчення.
Початок на 1стор.).

у районі сільради, які хочуть добровільно об’єднатися одна з
одною, щоб із 12 утворити три
— скажімо, Новобузьку, софіївську та Новополтавську? а тепер
сядьте та поміркуйте, які переваги
матиме від цього кожен житель
цих рад…
реалізація концепції, обіцяють
нам, сприятиме «утворенню об’єднаних територіальних громад,
спроможних самостійно або через
органи місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого
значення, створенню умов для
забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних
громад, зокрема об’єднаних».
а це вже, шановні, означає, що
ради таки добровільно-примусово
об’єднають, якщо будемо і далі
мовчати, й покладуть на них усі
питання збільшених територій.
держава знову вмиє руки, навішавши громадянам локшини на
вуха. Забере те, з чого можна
гребти для себе мільйони (землю,
надра, податки, мабуть, уже й
на повітря), а територіям залишить
те, що не дає доходів, а лише
зумовлює витрати.
Ну а слова «зокрема об’єднаних» особисто сприймаю як
погрозу, надто від них віє духом
«колективізації» навиворіт. а
хто не захоче об’єднуватися,

що з такими буде? Занесуть на
«чорні дошки»?
Законопроект «концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» потребує не такого однобічного
обговорення, як запропонувала
наша Новобузька райдержадміністрація, а її зобов’язало це
зробити вище начальство. Він
вимагає глибокого, довготривалого і правдивого роз’яснення
жителям кожного села, що насправді хочуть учинити «верхи»
і що буде від того «низам».
а тепер мої висновки, і не
тільки мої, з приводу того, чому
керівництво міста й району взялося малювати нам оптимістичну
картину майбутніх здобутків і
досягнень з усіх показників — у
медицині, сільському господарстві
тощо, яка нібито чекає на нас
після укрупнення. складається
враження, що наше керівництво
вже давно «здало» район і проторувало йому шлях входження
до складу, скажімо, Баштанського
району, а область і собі погодилася мати замість 19 районів чотири. а чом би й ні, адже так
нами легше буде керувати. а як
нам буде жити? Пригадайте,
скільки райцентрів після попередніх реорганізацій перетворились на глухі забиті села, а скільки останніх просто зникли, скільком людям зламано долі.

Сергій СКороБАГАтЬКо.

У зв’язку з надсерйозною загрозою «перекроювання» я
звернулася до керівників міста
і району, депутатів обласної ради та народного депутата І.Бриченка: «Не ховайтеся по кабінетах, не ощасливлюйте людей
своєю присутністю і красномовністю тільки в дні державних
свят, а збирайте народ на велике
віче, тримайте свій звіт перед
ним. роз’яснюйте жителям району, що їх чекає, організовуйте
обговорення з конкретними
людьми, дивлячись їм в очі, а
не у віртуальному просторі або
на сторінках районної газети,
де після відповідного фільтру
друкуються тільки «одобрямси»,
які хоче чути влада. Якщо ви
так упевнені у корисності задуму
«верхів», переконуйте народ,
що після чергового укрупнення
стане краще. Їдьте в село, подивіться, як живуть люди, послухайте, що вони думають і
чого хочуть. Не будьте похоронною командою для свого
народу». Поки що відповіді нема, зате одержано два листи з
районної ради, в першому з
яких повідомляється, що «надані
Вами відомості (персональні дані) включено до бази персональних даних Новобузької районної ради «звернення громадян» з метою вирішення проблемних питань», а в другому
— кому надіслано для розгляду
мій лист...
Уже готуємося реформуватись?
ольга рЕПІХоВиЧ,
член національної спілки
журналістів України.
м. Новий Буг
поки що Миколаївської області.

тона майбороди, Ігоря Шамо,
олександра Білаша, Ігоря Поклада, Володимира Зубицького, анатолія Пашкевича та
багатьох інших діячів музичної
культури України. Від часу
першого виконання цих творів
минають роки і десятиліття, а
світ і досі із замилуванням їх
слухає. а фахівці-музикознавці
так само, як і колись, говорять
про унікальні «тембральний
колорит» та «манеру звукової
емісії» Українського народного хору кНУкім імені станіслава Павлюченка.
У сопоті не приховував свого
захоплення і голова журі фестивалю — декан факультету
теорії музики та хорового диригування професор Гданської
музичної академії мартін Томчак:
— аж дух перехоплює від
майстерності виконання і такого
самобутнього багатоголосся.
Воістину, несказанно багатий
і невмирущий той народ, який
народжує таких талановитих
голосистих синів і дочок. Браво!
Водночас він висловив сподівання на продовження співпраці між творчими колективами київського національного
університету культури і мистецтв та Гданської музичної
академії.
а олена скопцова вже після
прибуття в Україну підбила
підсумок:
— Ця поїздка довела, що
творчі колективи кафедри
фольклористики, народного пісенного та хорового мистецтва
кНУкім мають великий творчий
потенціал і гідно продовжують
традиції українського народного пісенного мистецтва, закладені незабутнім станіславом
Павлюченком. Також ми вкотре
підтвердили собі і світу, що з
пісенним мистецтвом, яке в Україні є цілком звичним явищем,
можемо бути першими в Європі. Це окрилює і надихає,
та спонукає до мрій про нові
творчі звитяги. У зв’язку з цим
звертаюся зі словами вдячності
до ректора київського національного університету культури
і мистецтв професора михайла
Поплавського та завідувача кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва
Наталії регеші за сприяння в
організації подорожі.
олена КоЩЕнКо.

Регламент
є регламент
Чемпіонат України. Перша
ліга. Сезон-2012-2013. Тридцять
четвертий тур. МФК «Миколаїв» — «Арсенал» — 8:0 (Каблаш, 19, 24, Берко, 45, 81, Кучеренко, 51, Чорний, 60, 90, Голенков, 89), «Кримтеплиця» —
«Нафтовик-Укрнафта» — 1:2
(Коломоєць, 85, — Бояринцев,
47, Єрмак, 85, пен.), ПФК «Севастополь» — «Динамо-2» —
0:0, «Олімпік» — «Зірка» —
4:0 (Гришко, 25, Волков, 62,
Каськов, 81, Гельзін, 90), ПФК
«Олександрія» — ФК «Одеса»
— 4:1 (Пічкур, 12, Кіча, 32, Коломоєць, 59, 79, — Малін, 81),
ПФК «Суми» — ФК «Полтава»
— 1:0 (Коваленко, 79), «Буковина» — «Титан» — 5:2 (Сантрапинських, 8, 32, 81, Семенюк, 35, Платон, 40, — Прокопченко, 44, 64, пен.), «Геліос»
— «Сталь» — 1:1 (Давидов,
43, — Батюшин, 19).
БомБардирський турнір виграв сергій кузнецов (ПФк «севастополь») — 18 голів. до трійки призерів також увійшли руслан Платон («Буковина») — 15
та В’ячеслав Шевченко (ПФк
«олександрія») — 15 забитих
м’ячів.
Згідно з регламентом змагань,
путівки до Прем’єр-ліги здобули
ПФк «севастополь» та «сталь»
з міста алчевськ Луганської області. Втім, алчевська команда
досі не пройшла атестацію і не
одержала ліцензію Федерації
футболу України на право грати
у Прем’єр-лізі України. до речі,
не повернеться в Першу лігу ужгородська «Говерла», яка фінішувала на передостанньому місці
у Прем’єр-лізі. стало відомо, що
через фінансові труднощі припиняє своє існування криворізь-

кий «кривбас» і замість нього у
вищому вітчизняному дивізіоні
гратиме «Говерла». Хоча, як на
мене, на це більше заслуговує
ПФк «олександрія», що фінішувала третьою. але регламент
є регламент.
Натомість першу лігу залишають білоцерківський «арсенал»
і київська «оболонь». а ось Фк
«одеса» та київське «динамо2» гратимуть у перехідних матчах
з командами, які у другій лізі
посіли другі місця у своїх підгрупах.
Становище команд
після 34-х ігор:
В Н
ÏÔÊ
«Ñåâàñòîïîëü» 22 8
«Ñòàëü»
20 6
ПФК
«Олександрія» 17 9
«Буковина»
16 10
«НафтовикУкрнафта»
15 9
МФК
«Миколаїв»
16 9
«Авангард»
15 8
«Зірка»
14 10
ПФК «Суми» 14 8
«Геліос»
12 13
«Олімпік»
15 4
«Титан»
12 9
ФК «Полтава» 11 12
«Кримтеплиця» 9 8
«Динамо-2»
8 6
ФК «Одеса»
7 3
«Îáîëîíü»
5 7
«Àðñåíàë»
5 5

П

М

О

4 71-22 74
8 58-35 66
8 48-35 60
8 49-33 58
10 39-31 54
9
11
10
12
9
15
12
11
17
20
24
22
24

45-41
37-26
46-36
32-35
33-21
33-37
44-40
35-35
30-45
31-55
21-63
19-28
23-76

54
53
52
50
49
49
48
45
35
30
24
22
20

З команди мФк «миколаїв»
знято три очки згідно з рішенням дисциплінарного комітету
ФФУ №1 від 19.07.2012 року.
За неявку на матч із «Буковиною» команді «оболонь» зараховано технічну поразку (0:3).
Микола Моторний.

Вознесіння Господнєе

На 40-й дЕНь після Пасхи
наша Церква уславлює подію
Вознесіння Ісуса Христа. Це —
велике дванадесяте перехідне
свято.
По Воскресінні своєму Господь Ісус Христос сорок днів
перебував на землі, являючись
учням і наставляючи їх, як діяти
у справі поширення істинної
віри після Вознесіння його. У
четвер шостого тижня по Воскресінні, коли всі апостоли були
в Єрусалимі, Ісус Христос явився
їм востаннє і сказав: «ось я
зішлю на вас духа святого, ви
побудьте тут, у Єрусалимі, поки
не отримаєте його». Потім вивів
їх із міста і, коли зійшли на
гору Єлеонську (олійну), звів
руки свої і благословив учнів.
коли благословляв, то почав

підійматись вище й вище до неба. З’явилася світла хмара і
сховала Господа від учнів. Вознісся Він на небо до Бога отця
свого. апостоли довго дивилися
йому вслід. а тоді з’явилися
два янголи і мовили: «мужі Галілейські! Чого стоїте і дивитесь?
Ісус, що вознісся від вас на
небо, прийде таким же, яким
ви бачили його, коли возносився, щоб чинити суд над родом людським». Тоді апостоли
вклонилися Господові й повернулися до Єрусалима з радістю,
і чекали зішестя на них святого
духа.
сенс і мета цього свята полягає в тому, щоб усі вірні, прямуючи подумки за Христом вознесенним, і собі возносилися
духом, навчалися небесної муд-

Сергій СКороБАГАтЬКо.

l На зв’язку — Дніпропетровщина

Зігріють
і заощадять
ВІдомЕ в області підприємство KSG «агро», що займається
виробництвом, переробкою, зберіганням та реалізацією сільгосппродукції, стане незабаром
і виробником та постачальником
пелет — біопалива, яке виготовляється способом пресування
у гранули відходів деревини, а
також пожнивних рослинних
решток, передусім соломи зернових культур і бадилля кукурудзи та соняшнику. Нині будується два заводи з їх виробництва: один поблизу кривого рогу,
який запрацює вже цьогоріч,
пуск другого у районному центрі
Покровське намічено на осінь
наступного року. кожен виготовлятиме на рік 60 тисяч тонн
економного твердого біопалива,
яке використовується у котлах,
грубках тощо. до речі, за тепловіддачею деревні пелети перевершують традиційні дрова.

До Франції —
з любов’ю
За ПЕрШІ три місяці поточного року зовнішньоторговельний
оборот області з Французькою
республікою виріс на 84,9% відносно цього періоду торік. Причому значною мірою, у три рази
збільшився експорт. дніпропетровські підприємства постачають
французам продукцію чорної металургії, овочі, електронні машини. дніпропетровщина, в свою
чергу, закуповує у Франції фармацевтичну продукцію, автомобілі, миючі засоби, промислові
товари. Шість підприємств регіону працюють завдяки французьким інвестиціям, а вищі навчальні заклади двох країн під-

тримуть між собою партнерські
стосунки. Зокрема, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури співробітничає з Ліонським національним
інститутом прикладних наук.

Може, стане
нормою?
ЩЕ 2012 року Вища рада юстиції рекомендувала Вр України
звільнити суддів довгинцівського
райсуду міста кривий ріг дніпропетровської області андрія козака
та Наталію середню за порушення
присяги. саме вони винесли рішення засудити на два роки умовно екс-депутата софіївської райради олександра Тарана, який у
червні 2010 року вбив із незареєстрованої зброї жителя села Новоподільське софіївського району
олександра Югая на очах його
неповнолітніх дітей. Уже в апеляційній інстанції області злочинець
отримав 14 років в’язниці. І ось
нещодавно 314 народних депутатів
України підтримали постанову
№ 2445-2 про звільнення з роботи
суддів козака та середню. може,
це стане пересторогою для інших
служителів Феміди?

Вирощують,
щоб знищувати
криВорІЗький ботанічний сад
Національної академії наук України — справжня оаза посеред
техногенних ландшафтів залізорудного басейну. Та, на жаль,
сьогодні фінансування цього унікального наукового закладу фактично припинилось. сад заборгував за подачу йому тепла, води
та електроенергії більше 300 тисяч гривень. Тим часом заступник
директора ботанічного саду Василь кучеревський стверджує,

l З усіх усюд
Коли зарплатня
дицію в тих, чиї компанії досягли
великого успіху.
не потрібна
Ліки від гарних жінок
ЗасНоВНик соціальної мережі
Facebook марк Цукерберг вирішив
відмовитись від окладу і всіх премій, котрі йому належать згідно з
посадою, і відтепер отримуватиме
символічний один долар на рік.
Певна річ, від голоду він не помре. капітал 29-річного Цукерберга оцінюється у 13,3 мільярда
доларів. Першим бізнесменом,
котрий призначив собі зарплатню
в один долар, став стів джобс.
Тепер це перетворилося на тра-

ЯПоНськІ фармацевти створили
ліки, які знижують ступінь довірливості чоловіків до красивих жінок. Препарат зветься міноциклін,
і його дія на психіку людини поки
що до решти не вивчена. Відомо
тільки, що чоловіки після приймання препарату тверезіше оцінюють інтелектуальність, чесність
та порядність гарненьких представниць слабкої статі, аніж ті,
хто засліплений жіночою вродою.

l Спорт

Свято сільських аматорів

Голова Бірківської сільради Великобагачанського району Ніна Петрівна Падалій
емоційно підтримує свою команду.

рості. свято Вознесіння є святом
неба, відкритого людині, неба
як нової й вічної домівки.
Гріх відокремив землю від
неба і нас поробив земними,
ницими, до землі зверненими і
самою лише землею животіючими. Через Вознесіння ж Господнє людство Христом підводиться від землі, тліну й смерті
до нескінченного життя на небі.
святий афанасій Великий говорить: «Бог став людиною,
щоб людина стала Богом». Бог
спустився на землю, щоби ми
вознеслися на небо. свята Церква, святкуючи Вознесіння, славить Господа, який дарує людству спокуту від гріха і життя
вічне.
Установлення свята Вознесіння Господнього належить до
сивої давнини. Про це свідчать
письмові пам’ятки. Так уже
апостольські настанови приписують відзначати його в сороковий день після Пасхи. особливо важливі свідчення святого
Іоанна Золотоустого і блаженного августина. Іоанн називає
це свято одним з найважливіших
і найвеличніших і відносить до
тих, котрі подібно до Пасхи і
П’ятдесятниці встановлені апостолами. августин, говорячи про
повсюдне шанування свята, також підтверджує його апостольське започаткування. канони на
Вознесіння Господнє написали
святий Іоанн дамаскін і преподобний йосиф Піснеспівець.
кондак та ікос належать романові солодкоспівцеві. а ось як
співає тропар великого свята:
«Ти вознісся у славі, Христе
Боже наш, порадувавши учнів
своїх обіцянням святого духа,
коли вони через благословіння
Твоє достоту переконалися, що
Ти є син Божий, визволитель
світу».

дНЯми у селищі Нові санжари відбулись обласні спортивні змагання Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства «колос» серед сільських та селищних рад на «краще спортивне село Полтавщини
2013 року». майстерність демонстрували близько чотирьохсот фізкультурників — представників територіальних сільських громад із 20-ти районів
області.
Змагання проходили з шести
видів: міні-футболу, гирьового
спорту, шашок, перетягування
каната, волейболу, настільного
тенісу.
У загальнокомандному заліку
перше місце посіла команда
Хомутецької сільської ради
миргородського району. Тож
восени саме вона представлятиме Полтавщину у фіналі
Всеукраїнських сільських спортивних ігор «краще спортивне
село України». На другому місці
— спортсмени Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району, на третьому
— аматори Заїчинської сільради
семенівського району.
Анатолій нЕДАВнІй.
Фото автора.

що колектив раніше сам заробляв
достатньо коштів і спроможний
заробляти їх і тепер. Шкода тільки, що в останні роки рудники і
гірничо-збагачувальні комбінати
не квапляться замовляти і оплачувати роботи з рекультивації
порушених гірничими виробками
земель та із заліснення та засадження травами відвалів і шламосховищ. Ботанічний сад готовий навіть безкоштовно висівати
степову ковилу 29 видів, аби насіння не пропадало. а посадковий
матеріал дерев і кущів п’ятий
рік вирощується, а потім… знищується бульдозерами. адже для
рекультивації годяться лише одно- та дворічні саджанці, на які
попиту немає.

Крилатий рекорд
ЮНІ дніпропетровці здобули
перше місце у командному заліку на Всеукраїнських змаганнях з авіамодельного спорту
(мікромоделі літаків) серед учнівської молоді. Вони показали
найкращі результати й у особистій першості. а в класі моделей F-1-N був зафіксований
новий рекорд України, який поставив вихованець центру науково-технічної творчості міста
марганець денис Жарий.
Цього року за перемогу у
Всеукраїнських змаганнях з авіамодельного спорту боролися вісім
команд із дніпропетровської, Запорізької, кіровоградської, рівненської, Хмельницької, Черкаської областей. Змагання мали
насичену програму, а напружена
спортивна боротьба точилась до
останнього польоту. другими у
командній першості стали кіровоградці, на третьому місці —
юні авіамоделісти Запорізької
області.
Микола нЕЧиПорЕнКо.

У найближчі дві доби в Україні
короткочасні дощі з грозами, в
окремих пунктах можливий град
та шквали 15-20 м/с, сьогодні
вдень у карпатах місцями сильні
дощі, лише завтра у західних та
північних областях переважно
без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 13
червня вдень у західних, північних, центральних областях 2228, на решті території 26-32, 14
червня у західних та північних
областях вночі 10-16, вдень 2428; на решті території вночі 1420, на узбережжі морів до 22,
вдень 27-33 градуси тепла.
По києву та області сьогодні
вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с,
при грозі поривчастий. Температура 22-27 градусів тепла.

Світловий день
13 червня 2013 ро ку:
Місто

Схід Тривалість
сонця
дня

Луганськ 4:20

16:05

Київ

4:46

16:23

Львів

5:15

16:17

ÐÅÊË
 ÀÌ
 À

За достовірність реклами
відповідає рекламодавець

