
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 9 СІЧНЯ 2019 РОКУ  №4 (6367)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 9 січня 2019 року
USD 2802.3739 EUR 3205.9157 RUB 4.0339 / AU 359796.79 AG 4413.74 PT 230635.37 PD 367951.69

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

es
id

en
t.g

ov
.u

a

У своїй хаті — 
нарешті своя віра!

СПОДІВАННЯ СПРАВДИЛИСЯ! Надання Томоса про автокефалію 
можна сміливо порівняти з дивом, яке остаточно 
нейтралізувало зловісну тінь імперського минулого в нашій 
новітній історії   

Президент про дотримання норм міжнародного 
морського права  

Росія має відповісти 
за злочинні дії

СПРАВА №. Україна подала до Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ) позов проти Росії через захоплення кораблів і 
моряків поблизу Керченської протоки. Про це на своїй сторінці 
у Facebook повідомив заступник міністра юстиції, уповноваже-
ний у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

«Уряд вимагає визнання судом факту порушення Росій-
ською Федерацією прав 24 українських моряків під час неза-
конного нападу на українські кораблі, поранення та захоплен-
ня моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018-го, їх неза-
конного тримання в пенітенціарних установах РФ і притягнення 
до кримінальної відповідальності. Важливо встановити, що на-
ші моряки — військовополонені. І вже в межах дискурсу з точ-
ки зору військовополонених до них мають застосовувати від-
повідні правила. Зокрема і їхнє повернення в Україну відповід-
но до прав, встановлених Третьою Женевською конвенцією», 
— зазначив фахівець. 

«Зважаючи, що Україні було надано дуже стислий період 
часу на подання заяви, сподіваюся, що цю справу розглянуть 
швидко», — підкреслив  заступник міністра.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

71 особу,
причетну до розвідувально-підривної 

діяльності іноземних спецслужб, 
викрила торік контррозвідка СБУ

«Азовське море — зона 
економічної активності 

мультимільйонної агломерації. 
Мені ненависна думка, що 

Росія вирішуватиме за 
суверенну Україну, як 

саме використовувати 
Азовське море. Ми не 

дозволимо цього».

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко:  

«ООН не ухвалювала б ці рішення,  
якби питання Криму було справді закрите»

Володимир Єльченко — один 
із найбільш досвідчених та 

авторитетних українських ди-
пломатів. За три десятиліт-
тя дипломатичної служби він 
працював і в Києві, й у Нью-
Йорку, й у Відні, й у Москві. 
Брав участь у миротворчій мі-
сії у Хорватії. А вже окупа-
ція Криму і початок російської 
агресії проти України припа-
ли на його роботу послом у Ро-
сії. Тоді він був негайно відкли-
каний до Києва і за півтора ро-
ку очолив українську делега-
цію в ООН. Природно, що лево-
ва частка нашої розмови при-
свячена саме дипломатичному 
фронту війни з Росією. 

— Що вдалося і що не вдало-
ся нашій державі в ООН за 2018 
рік?

— Рік був дуже напружений. І 
хоч на його початку ми вийшли 
з Ради Безпеки ООН, питання 
України у Радбезі розглядали 
навіть частіше, ніж коли ми там 
були. Це пов’язано не з нашим 
членством, а лише з тим, що бу-
ло більше провокаційних дій. І 
довкола Криму, і в Азовському 
морі, і незаконні вибори на Дон-
басі. Усе це, звісно, вимагало ре-
акції Радбезу. Нам із нею допо-
магали наші партнери, яких ми 
завчасно про це просили. Окремо 
хочу відзначити делегації Поль-
щі, Сполучених Штатів, Великої 

Британії, Швеції, Нідерландів та 
Франції. Та і всіх західних кра-
їн, які буквально відразу брали-
ся за наші питання. У результаті 
конфлікт між Росією й Україною 
і всі пов’язані з ним події роз-
глядали в Радбезі у різних фор-
матах щонайменше шість разів. 
Немає ніякої «втоми від Украї-
ни», як дехто вважає.

Ще один цікавий поворот. Я 
чудово пам’ятаю, як у 2015 — 
2016 роках деякі партнери до-
рікали нам, що багато ува-
ги привертаємо до ситуації на 
Донбасі, а кримська темати-
ка мало звучить. Мовляв, хоч 
би це не призвело до того, що 
Крим забутий і перетворив-

ся на таку напівіснуючу про-
блему, яка де-факто вже Ро-
сією розв’язана. Сталося про-
тилежне. Питання Криму сто-
яло на порядку денному наба-
гато частіше, ніж ситуація на 
окупованих територіях україн-
ського Донбасу. Думаю, це хо-
роша тенденція. Бо саме проти-
лежного домагалася Росія: щоб 
про кримське питання забу-
ли. Є багато думок на цей час… 
Обміняти Крим на Сирію, об-
міняти на Донбас (тобто піти з 
Донбасу, але закрити питання 
Криму). Цього нічого не буде. Є 
ще кілька резолюцій Генасамб-
леї ООН, які присвячені суто 
кримському питанню. Весь світ 

побачив, що кримське питання 
дуже далеке від того, щоб бути 
закритим.

— Чим важливі резолюції 
Ген асамблеї?

— Одну з них взагалі впер-
ше схвалювали на Генасамб-
леї. Йдеться про резолюцію що-
до проблеми мілітаризації Кри-
му, Азовського і Чорного морів. 
Ми її запропонували ще навесні 
2018 року. Звісно, ніхто не знав і 
не міг передбачити події, які ста-
лися у Керченській протоці вже 
наприкінці листопада. До речі, 
саме так можна виміряти 
ефективність дипломатів 
— за їхньою здатністю пе-
редбачати події. 3

2
Напередодні Різдва Вселенський патріарх Варфоломій, виявивши мудрість і мужність, здійснив одвічну мрію 
українського народу 
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ПОСИЛАННЯ 
на інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 

що містить електронну декларацію кандидата на пост 
Президента України Шевченка І.А.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/19dfd5d5-ad6b-40ed-8598-ec78c0202a74
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону)  

з продажу права вимоги  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 

Номер лота: F09GL39723; F09GL39724;
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Права вимоги та інші майнові права  
за кредитними договорами, що укладені 
з фізичними та юридичною особами

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів  
відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 24.01.2019
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри-

тих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону по кожному лоту вказується на 
веб-сайті: http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація  
по лоту (параметри, забез-
печення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про прове-
дення аукціону, розміщене на веб-сайті 
Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/43-zoloti-vorota/41106-asset-
sell-id-187885

Правління ГК «Азовський» 
повторно повідомляє, що 18 травня 2017 року на зборах 
упов новажених членів ЦК, згідно зі ст. 13 ЗУ «Про Коопера-
цію» і Статуту ГК за систематичну несплату членських внесків  
10 років і більш, виключені з членів ГК такі члени:

гараж № 6 – Черніков Ю.А.
гараж № 16 – Шерман Ст.А.
гараж № 39 – Гришкіна Л.В.
гараж № 68 – Трушевський С.О.
гараж № 88 – Поліщук Н.В.
гараж № 111 – Абрашкевич С.С.

гараж №№114, 121 – Бєлан З.Н.

гараж № 159 – Панкратов С.С.

гараж № 184 – Проворний А.В.

гараж № 217 – Альпін В.І.

гараж № 251 – Худик А.А.

Майно, яке знаходиться в гаражах, буде описано і опечата-
но, покладено на зберігання.

Голова правління: 0985985301,
 0667778869

Соснівський районний суд  
м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання як обвинуваченого 
Ткачука Володимира Петрови-
ча, 22.04.1976 року народження, 
уродженця с. Тинівка Жашків-
ського району Черкаської обл., 
зареєстрований: Черкаська обл., 
м. Жашків, вул. Леніна, буд. 101, 
фактично проживає за адресою: 
Черкаська обл., м. Жашків, вул. 
Леніна, буд. 101.

Судове засідання відбудеться 
23 січня 2019 року о 09 год. 30 
хв. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 231.

Суддя В.Л. Калашник

Втрачений оригінал договору купівлі-прода-
жу квартири № 3 (три) по провулку Квітневому, 7 
(сім) у місті Києві, посвідчений приватним нота-
ріусом Київського міського нотаріального окру-
гу Ткаченко Л.І. 27 січня 2005 року (зареєстрова-
но в реєстрі за №53), 

вважати недійсним.

Втрачене 

посвідчення 

судноводія маломірного судна, видане на ім’я 

Герасимчука Володимира Миколайовича, 

вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на судно PV 

№ 00340, внесене в Державний судновий реєстр Білго-

род-Дністровського морського порту № 172 5 листопа-

да 2007 року, судновласник ТОВ «Зоосфера», 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1012-р 
Київ

Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році
1. Відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2018 рік» здійснити у 2018 році розподіл резерву коштів освітньої субвенції за бю-
джетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» згідно з додатком.

Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису держав-
ного бюджету.

2. Установити, що використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними 
підпунктами 2 і 3 пункту 4 цього розпорядження, здійснюється на засадах співфі-
нансування:

для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70 відсо-
тків — за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місце-
вих бюджетів;

для закладів, розташованих у районах та об’єднаних територіальних громадах, не 
більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків — за раху-
нок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населе-
них пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 

відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів;

для закладів, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, — за раху-
нок коштів освітньої субвенції, обсяг яких зазначено у додатку.

3. Установити, що у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матері-
альних активів під час закупівлі матеріалів та обладнання для забезпечення належ-
них санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти ви-
датки розвитку, визначені розподілом освітньої субвенції, можуть спрямовуватися 
на видатки споживання.

4. Облдержадміністраціям розподілити між обласним бюджетом, бюджетами міст 
обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіаль-
них громад обсяг освітньої субвенції на:

1) закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної серед-
ньої освіти з навчанням мовами національних меншин;

2) оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та облад-
нанням для кабінетів природничо-математичних предметів;

3) забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів за-
гальної середньої освіти.

5. Обласним, Київській міській держадміністраціям подавати щокварталу до 15 
числа наступного місяця Міністерству освіти і науки інформацію про використання 
обсягу освітньої субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, у розрізі 
адміністративно-територіальних одиниць.

6. Міністерству освіти і науки у місячний строк розробити методичні рекоменда-
ції щодо особливостей використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними 
додатком, та довести їх до обласних, Київської міської держадміністрацій.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 18 грудня 2018 р. № 1012-р
РОЗПОДІЛ  

резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році
тис. гривень

Код бюджету Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції (загальний фонд)

зменшення 
обсягу 

(видатки 
споживання)

збільшення 
обсягу 

видатків 
(усього)

у тому числі на
закупівлю україномовних 
дидактичних матеріалів 
для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням 
мовами національних меншин 

(видатки споживання)

оснащення закладів 
загальної середньої 

освіти засобами навчання 
та обладнанням для кабінетів 

природничо-математичних 
предметів (видатки розвитку)

забезпечення належних 
санітарно-гігієнічних 
умов у приміщеннях 
закладів загальної 
середньої освіти 

(видатки розвитку)
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 10 299 10 299
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 25 037,9 8 132,8 16 905,1
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 19 014,4 6 420,5 11 414,5 1 179,4
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 10 353,2 2 809 6 757,9 786,3
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 34 849,5 8 509 26 340,5
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 59 466,5 6 821,8 8 612,8 44 031,9
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 12 581 5 537,7 7 043,3
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 33 467,5 9 092,7 24 374,8
10100000000 Обласний бюджет Київської області 11 123,2 9 157,5 1 965,7
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 12 019,2 321 4 228,5 7 469,7
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 10 415,1 1 685,4 3 618,9 5 110,8
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 26 532,8 642,1 15 669 10 221,7
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 17 357,3 1 043,3 6 485,5 9 828,5
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 33 092,3 8 748 10 584,3 13 760
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 9 839,1 7 873,4 1 965,7
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 42 050,8 7 847,5 34 203,3
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 13 319,6 561,8 5 681,3 7 076,5
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 16 847,7 9 378 7 469,7
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 21 975,6 8 748 9 689,3 3 538,3
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 6 514,8 963,1 5 551,7
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 14 484,8 160,5 8 820,3 5 504
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 9 504,3 80,3 7 458,3 1 965,7
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 15 665,9 4 895,7 5 266,2 5 504
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 44 568,3 6 433,6 38 134,7
26000000000 Бюджет м. Києва 6 956,5 561,8 6 394,7

Резерв 517 336,3
Усього 517 336,3 517 336,3 50 000 200 000 267 336,3

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «БОСИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF BOSYY V. UKRAINE) 

(Заява № 13124/08)
Стислий виклад рішення від 22 листопада 2018 року

19 вересня 2006 року ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області заявни-
ка визнано винним у вчиненні розбою за обтяжуючих обставин та засуджено до се-
ми років позбавлення волі.

У період з 4 жовтня 2006 року до 20 березня 2008 року заявник утримувався у ви-
правній колонії № 6 у м. Кропивницький (далі — колонія №6). 23 травня 2008 року 
заявник був етапований до виправної колонії № 78 у с. Райківці Хмельницької області 
(далі — колонія №78), де він перебував до звільнення 25 травня 2012 року.

За твердженнями заявника, він неодноразово зазнавав жорстокого поводжен-
ня охоронців установ виконання покарань, що адміністрація установ виконання по-
карань перехоплювала, переглядала, перешкоджала відправці та відправляла із за-
тримкою його кореспонденцію, зокрема, до Європейського суду з прав людини (да-
лі — Європейський суд) та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
та що його переслідували і залякували через подання заяви до Європейського суду.

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання 
його під вартою та на жорстоке щодо нього поводження у колонії №6.

За статтею 13 Конвенції заявник скаржився на відсутність у національному зако-
нодавстві ефективного засобу юридичного захисту щодо скарг за статтею 3 Конвен-
ції та за статтею 34 Конвенції, на неможливість отримати копії документів для обґрун-
тування своєї заяви, перегляду його кореспонденції адміністрацією виправної колонії 
та перешкоджання його листування з Європейським судом.

Крім того, заявник скаржився за статтею 8 Конвенції на перегляд та перехоплен-
ням адміністрацією виправних колоній його кореспонденції.

Розглянувши скарги заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд звернув 
увагу, що державні органи насправді переглядали його листи адресатам, які не вхо-
дили до переліку винятків, як це передбачалося національним законодавством, що 
становило втручання у здійснення права заявника на повагу до його кореспонденції 
відповідно до пункту 1 статті 8 Конвенції.

Щодо скарг заявника за статтею 34 Конвенції, Європейський суд дійшов висновку, 
що держава дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції. Зокрема, Євро-
пейський суд не потребував від заявника жодних додаткових документів, заявник чіт-
ко не зазначив яких документів він потребував, а його твердження про переслідуван-
ня адміністрацією установи виконання покарань через подання ним заяви до Євро-
пейського суду є неконкретними та цілком необґрунтованими.

Скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції Європейський суд визнав явно не-
обґрунтованими та відхилив як неприйнятні відповідно до підпункту «а» пункту 3 та 
пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 8 Конвенції на перегляд кореспон-

денції заявника з особами, листи від яких підлягали перегляду за національним зако-
нодавством, а решту скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з переглядом ко-
респонденції заявника з різними суб’єктами, листи від яких підлягали перегляду за 
чинним на час подій національним законодавством;

3. Постановляє, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за стат-
тею 34 Конвенції;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми:
(i) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-

раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертова-
ні в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(ii) 600 (шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути пере-
раховані безпосередньо на банківський рахунок захисника заявника, пана Маркова;

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

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 СІЧНЯ
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ВНОЧІ
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-9..-14

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -9 -14 -2 -7
Житомирська -9 -14 -2 -7
Чернігівська -9 -14 -2 -7
Сумська -9 -14 -2 -7
Закарпатська -3 -8 +2 -3
Рівненська -9 -14 -2 -7
Львівська -9 -14 -2 -7
Івано-Франківська -9 -14 -2 -7
Волинська -9 -14 -2 -7
Хмельницька -9 -14 -2 -7
Чернівецька -9 -14 -2 -7
Тернопільська -9 -14 -2 -7
Вінницька -5 -10 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -5 -10 0 -5
Кіровоградська -5 -10 +2 -3
Полтавська -5 -10 0 -5
Дніпропетровська -5 -10 +2 -3
Одеська 0 -5 -1 +4
Миколаївська 0 -5 -1 +4
Херсонська 0 -5 -1 +4
Запорізька 0 -5 -1 +4
Харківська -5 -10 0 -5
Донецька -5 -10 0 -5
Луганська -5 -10 0 -5
Крим +2 -3 +5 +10
Київ -10 -12 -3 -5

Укргiдрометцентр

Перша Різдвяна хода вертепів на Луганщині
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ДОБРА НОВИНА. Громад-
ська організація «Міст 3.10» 
спочатку об’єднала вимуше-
них переселенців з Луган-
ська, Первомайська та Дов-
жанського, а нині поширилася 
на усю громаду Лисичанська. 
Перший вертеп у місті акти-
вісти провели на волонтер-
ських засадах у 2015-му, ко-
ли навкруги все гуркотіло та 
вибухало. Проте виявилося, 
що колядки дуже потрібні лю-
дям! Отже, з того часу в Лиси-
чанську це стало традицією. 
У новорічні дні вертеп прове-
ли уже і в Рубіжному. «А лиси-
чанці у Святвечір зібрали вер-
тепи з різних міст області», 
— розповіла голова ГО «Міст 
3.10» Ірина Сельницька.

Сама вона із сім’єю переї-
хала влітку 2014-го з Перво-
майська до Лисичанська, де 
й почала об’єд нан ня пересе-
ленців. Тепер в організації со-
тні людей.

«Нам вдалося створити те-
атр «Новий Ліссабон» завдя-
ки участі у тренінгу в Полта-
ві. Там розповідали, що таке 
документальный театр, що 
він може бути критичний, со-
ціальний, перфоменсний. Це 
не той театр, який відвідуємо 
лише як глядачі. Це дія, яка 
змушує замислитися та під-
штовхує до певних кроків. І 
завдяки драматургові з Пол-
тави Ірині Гарець ми поста-
вили першу п’єсу «Подвій-
ні стандарти», — розповідає 
очільниця об’єднання.

Тепер документальний те-
атр, у найменуванні якого міс-
титься неофіційна назва Ли-
сичанська, представляє істо-
рії з їхнього життя. Це й історії 
членів організації, в яких були 

перемоги над обставинами та 
корупцією. І такі резонансні 
виступи, як вистава «Суд над 
Лисичанськом: стратити по-
милувати». Без коми.

«У виставі ми говоримо про 
те, чи зручно жити в Лисичан-
ську, чи безпечно. І наш посил 
дійшов, пішло обго-
ворення, відреа-
гувала поліція. 
Тож я переко-
нана, що за 
допомогою 
мистецтва 
ми маємо 
вплив на 
владу, пра-
воохоронців, 
бо театр доку-
ментальний, а іс-
торії реальні», — 
стверджує Ірина 
Сельницька. Нині 
вона та її друзі вті-
лили нову мрію.

«Ми підготували Різдвяну 
ходу вертепів. Це ідея Олек-
сія Горленка. Він переселе-
нець із Дов жанського. І саме 
він організував перший вер-
теп у Лисичанську в 2015 ро-
ці. Тепер у нашому місті про-
ведення вертепу вже 

стало традицією. Минулого 
року до нашої громадської 
організації приєдналася ініці-
ативна група «Шлях сприян-
ня». А цьогоріч Олексій висту-
пив з ідеєю вперше на східно-
му Донбасі зробити ходу вер-
тепів і зібрати колективи з 

різних міст — тобто про-
вести фестиваль верте-
пів у Лисичанську.

Ідею підтримал и! 
Учасниками стали люди 

з Тошківки, Сватово-
го, Сєверодонець-
ка, селища Врубів-
ка та села Мир-
на Долина, Зва-
нівської громади, 
села Побєда Но-

воайдарського ра-
йону. В нашій хо-

ді було орієнтовно 
до трьохсот учасни-

ків», — розповіла Іри-
на Сельницька.

Раритетні та рідкісні 
прикраси вражають

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСПОЗИЦІЯ. Яке тут розмаїття ялинкових прикрас! Іграш-
ки за мотивами казок, саморобні, які виготовляли під час війни, 
історичні, присвячені польоту в космос. На виставці, розгорну-
тій у Смілянському міському краєзнавчому музеї, нині велелюд-
но. Відвідувачі роздивляються як сучасні експонати, так і ялин-
кові прикраси з довоєнного періоду (найдавніша — 1938 року). 
Є серед них і рідкісні, різноманітних форм, зроблені з нетради-
ційних матеріалів. Колекція налічує понад 250 іграшок. Щороку 
її доповнюють жителі міста, а також діляться спогадами та істо-
ріями, які екскурсоводи переповідають відвідувачам. Експози-
ція цікава як для дорослих, так і для дітей. Діятиме виставка, як 
повідомило видання «Сміла», впродовж кількох тижнів.

100 років 
газетному слову

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДАТА. Сто років тому в давньому Острозі побачило світ пер-
ше українськомовне друковане видання «Остріжська Народна 
газета». Згадка про неї є в діаспорній «Енциклопедії україно-
знавства». А примірник одного з перших випусків зберігся в цен-
тральному державному історичному архіві Києва. Напередодні 
символічної для всіх газетярів дати дослідник Острогіани Ігор 
Тесленко надіслав у Державний історико-культурний заповідник 
Острога світлини його сторінок (примірник датовано 2 лютого 
1919 року). Редактор газети — український громадський і коо-
перативний діяч Пилип Павлюк. На першій шпальті розміщено 
оголошення про заснування в Острозі книжкового видавництва 
«Будучина», яке мало працювати на кооперативних засадах.

Отже, в розпорядженні дослідників з’явився цінний крає-
знавчий матеріал. А жителі колиски друкованого слова — Ост-
рога (один з найдавніших осередків друкарства під керівни-
цтвом Івана Федорова коштом князя Василя-Костянтина Ост-
розького створено саме тут у 1577—1579 роках) мають підста-
ви відзначити ще й 100-річчя українського газетного слова. 

Чим цікава «Лабораторія божевільних вчених»?
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ДО-
ЗВІЛЛЯ. Фантастичне хіміч-
не шоу, захопливі й унікаль-
ні наукові експерименти чека-
ли на харків’ян у «ЛандауЦен-
трі» під час проведення інтер-
активної програми «Лабора-
торія божевільних вчених». 

У межах заходу гостям 
представили незвичайні на-

укові експерименти: окрім 
дивовижного хімічного шоу, 
проводили досліди з висо-
кою напругою, демонструва-
ли дію різних фізичних зако-
нів, а також унікальні експо-
нати. Кожен відвідувач ла-
бораторії міг бути не просто 
глядачем, а й взяти участь у 
різноманітних інтерактивних 
програмах.

Як повідомили у прес-
службі Харківського на-

ціонального університету 
ім. В. Н. Каразіна, захід при-
урочено до 5-річчя створен-
ня центру інтерактивної на-
уки, що відбулося за ініціа-
тиви університетської гро-
мадськості та Асоціації ви-
пускників, викладачів і дру-
зів університету. За словами 
засновників, головною ме-
тою центру було визначено 
стимулювання відродження 
втраченого інтересу до нау-

ки (насамперед у молоді), а 
також заснування унікально-
го в Україні першого приуні-
верситетського центру інте-
лектуального дозвілля для 
харків’ян і гостей міста. 

Самі відвідувачі стверджу-
ють, що «ЛандауЦентр» став 
найпопулярнішим на сьогодні 
місцем у Харкові, де навчан-
ня перетворюється на задово-
лення, а процес пізнання стає 
сенсом життя.

«Степ/Step» — вільний поступ Донбасу
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. 
На Донеччині за ініціати-
вою громадської організа-
ції «Товариство Олекси Тихо-
го» вийшов у світ альманах 
«Степ/Step: нескорений укра-
їнський Донбас». В історично-
краєзнавчому та літературно-
мистецькому виданні читачам 
пропонують публіцистичні ма-
теріали про відомих людей та 
знакові події краю. 

Приміром, тут є стаття ві-
домого уродженця Донеччи-
ни — педагога, мовознавця і 
правозахисника Олекси Ти-
хого «Думки про рідний доне-
цький край», що написана в 
70-ті роки минулого століття,
проте не втратила актуаль-
ності й сьогодні. В альманасі
також є розповіді про тутеш-
ніх патріотів, інформація про
яких із відомих причин трива-
лий час була під забороною.
Серед таких, наприклад, Мак-
сим Залізняк — фотограф,

який у роки Голодомору нава-
жився фіксувати злочини ра-
дянської влади стосовно жи-
телів Донбасу. 

Чимало публікацій присвя-
чено й сучасним подіям на те-
риторії краю, спровокованим 
російською агресією навесні 
2014 року, та захисникам схо-
ду України: загиблим і вцілі-
лим. Тобто упорядники «Сте-
пу», спростовуючи брехливу 
московську пропаганду, пода-
ють достовірні матеріали про 
справжню історію Донбасу, 

який був і є українським, і да-
лі борються проти окупантів.

«Ми вирішили видати та-
кий альманах, щоб зацікави-
ти кожного жителя Донбасу 
й тих людей, які ніколи тут не 
були. А сама назва Степ/Step 
— це гра слів, що акцентує на 
революційному поступі Дон-
басу до свободи і свого укра-
їнського коріння. Від совково-
го болота до європейського 
майбутнього», — каже голова 
ГО «Товариство Олекси Тихо-
го» Євген Шаповалов. 
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У Рубіжному близько 150 учнів закладів 
загальної середньої освіти представили 
свої унікальні театралізовані дійства




