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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАЙК ПОМПЕО:  «Ми знаємо,
що Росія вторглася  

в Україну, щоб мати доступ  
до нафтогазових ресурсів. 

РФ використовує 
газопроводи для 

політичного тиску  
на Україну».

ООН стоїть  
на нашому боці

РЕАКЦІЯ. 24 українських моряків, яких російські силовики захо-
пили в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, слід вважа-
ти військовополоненими й такими, що перебувають під захистом 
відповідно до Третьої Женевської конвенції. Про це йдеться в опу-
блікованій Управлінням Верховного комісара ООН із прав люди-
ни доповіді про ситуацію в Україні, яка охоплює часовий проміжок  
з 16 листопада 2018-го до 15 лютого 2019 року.

В управлінні зазначили, що Росія, яка окупувала Крим, досі не 
надала УВКПЛ доступу на півострів відповідно до резолюцій Ге-
неральної Асамблеї ООН, зокрема щодо територіальної ціліснос-
ті України. 

«УВКПЛ і надалі спостерігає за ситуацією з правами людини 
на півострові з материкової частини України. Російська Федера-
ція всупереч міжнародному гуманітарному праву, яке використо-
вують щодо держави-окупанта, і далі застосовує свої закони, на-
слідок чого — істотні порушення прав людини, які непропорційно 
сильно впливають на кримських татар», — цитує УНІАН текст до-
повіді.

19,4 млн грн
субсидій виплачено в перший день 

монетизації через систему платежів 
«Швидка копійка». А на картки 

зараховано 333,4 млн грн

СУЧАСНА ІСТОРІЯ. Державний архів Луганської області 
збирає матеріали про долі учасників АТО

Добровольці —  
це всі, кому рідна земля 
дорожча за життя

Держсекретар США про одну з причин агресії РФ  
проти нашої країни   

На стіні в народному музеї у Стабільську фото луганських добровольців, які загинули за нашу батьківщину,  
про двох з них — Юрія Полєно та Сашка Веремеєнка — наша розповідь.

3 5
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Випускниками тренінгової 
програми під егідою Ради 
Європи нещодавно стали  
голови  ОТГ з підконтрольних 
Україні територій Донбасу 

Учасники форуму «Херсонщина 
багатонаціональна» виголосили 
звернення до країн і міжнародних 
організацій з вимогою гідно відповісти 
на провокації з боку країни-агресора

ЕТНОПОЛІТИКА

Українців має бути більше
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 1 квітня багатодітні родини отримуватимуть 1700 гривень 
на кожну дитину віком до 6 років

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Запроваджена урядом рефор-
ма освіти, однією з ланок якої 

є забезпечення достатньої кіль-
кості місць у дитячих садочках 
та запровадження принципів 

Нової української школи, має 
на меті побудувати якісне сере-
довище для дітей від народжен-
ня до дорослого життя. На цьому 
наголосив Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман під час засі-
дання уряду, однією з ключо-
вих тем якого стала презентація 

нового проекту закону «Про за-
гальну середню освіту». 

Документ має кілька магі-
стральних напрямів, що стосу-
ються як безпосередньо освіт-
нього процесу, так і можливос-
тей дітей зі складними захворю-
ваннями навчатися у лікуваль-

них закладах та новими можли-
востями для вчителів щодо під-
вищення кваліфікації тощо.

«Ми маємо створити належ-
ні умови, щоб кожен зміг зна-
йти себе в житті. А це здоров’я, 
соціальний захист, підтрим-
ка і, звісно, освіта для україн-

ських дітей. Їхня освіта має бу-
ти безперервною, — вважає Во-
лодимир Гройсман. — Ми поча-
ли працювати над питанням за-
безпечення місць у дитячих са-
дочках. Ще три роки тому 
черга в садочки була понад 
90 тисяч. 2
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ДОКУМЕНТИ
_______
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг» 2 000

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 61 + 160 — 
км 98 + 800

5 000

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років 8 000
_______
Разом за підрозділом «Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг» 13 000

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 148 + 000 — 
км 149 + 000 (лівий проїзд)

12 000 1

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 165 + 000 — 
км 166 + 670 (лівий проїзд)

20 040 1,67

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 187 + 720 — 
км 188 + 980 (окремими ділянками)

14 000 1,17

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 198 + 470 — 
км 200 + 790 

27 840 2,32

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 203 + 560 — км 
204 + 980 

17 040 1,42

М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (на м. Брянськ) на ділянці км 43 + 000 — км 58 + 000 
(окремими ділянками)

33 000 2,7

М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (на м. Брянськ) на ділянці км 97 + 000 — км 109 + 000 
(окремими ділянками)

60 000 5

Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч на ділянці км 13 + 100 — км 38 + 000 
(окремими ділянками)

86 080 7,39

Р-68 Талалаївка — Ічня — Тростянець — Сокиринці — /Н-07/ на ділянці 
км 63 + 412 — км 94 + 171

30 000 3,8

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг» 300 000 26,47
Усього за розділом «Чернігівська область» 315 000 26,47
Усього за розділом «Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг» 785 674,359 10,456 663,71
Усього за розділом «Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг» 1 021 912,842 15,307 523,12
Усього за розділом «Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг» 4 751 627,458 362,282 653,05
Усього за розділами 6 559 214,659 388,045 1 839,88

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 березня 2019 р. № 111-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 722
На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 722 «Про підписання 

Угоди між Урядом України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланки про уникнення подвійного оподатку-
вання та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал» — із зміною, внесеною розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 131, уповноважити Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну підписати Уго-
ду між Урядом України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланки про уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володими-

рівна, 7 липня 1967 року народження, на підставі  
ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається Артемівським міськрайонним 
судом Донецької області для участі в статусі обви-
нуваченої в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження №22017050000000284 від 
25 вересня 2017 року за обвинуваченням Склярен-
ко Людмили Володимирівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, яке відбудеться в залі судових засідань при-
міщення суду за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, 29 березня 2019 року о 10 год. 00 
хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченої за викликом до суду передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Харченко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапорто-
ва Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народжен-
ня (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харків-
ське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), як обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що 
призначене на 25.03.2019 року о 12 год. 15 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

ПОВІСТКА  
про виклик до суду

Київський апеляційний суд повідомляє обвину-
вачену Тимошенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 
року народження, що розгляд апеляційної скарги 
прокурора Києво-Святошинської місцевої прокура-
тури Київської області Шевчука В. П. на ухвалу Го-
лосіївського районного суду м. Києва від 2 жовтня 
2018 року про повернення обвинувального акта що-
до Тимошенко К. Г., обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, перене-
сено на 28 березня 2019 року о 13 годині 30 хвилин 
у приміщенні Київського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Солом’янська, 2а.

Головуючий суддя Свінціцька О. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/409/2018 відносно Благодатної Олени 
Юріївни за ч. 1 ст. 111 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 25 березня 2019 
року о 13.00 год. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, №511.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя О. А. Голуб

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА 
ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 

10.04.1971 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Херсонська область, Чаплинський 
район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3  
ст. 323 КПК України повідомляється, що 02.08.2018 
року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000032 за обвинуваченням Степань-
ка Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України 
постановлена ухвала про здійснення розгляду спра-
ви за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у по-
рядку спеціального судового провадження. Також 
Степанько С.Л. повідомляється, що йому необхід-
но з’явитися 27.03.2019 року о 09 год. у каб. 703 
до Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
для участі в розгляді кримінального провадження  
№ 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обви-
нувачений.

Також повідомляємо, що ухвалою Херсонського 
міського суду Херсонської області від 02.08.2015 ро-
ку судовий розгляд на підставі обвинувального акта в 
кримінальному провадженні №22015230000000032 
за обвинуваченням Степанька Сергія Леонідовича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, 10.04.1971 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено в 
порядку спеціального судового провадження.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті: www.ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вули-
ця Добровольського, буд. 2) перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/243/244/2019 за обвинува-
ченням Гнеся Романа Анатолійовича, Штепи Олек-
сандра Сергійовича, Полякова Євгена Олександро-
вича, Харитоненка Анатолія Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Неминущій Г. Л. викликає обвинуваче-
них — ГНЕСЯ РОМАНА АНАТОЛІЙОВИЧА, останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: м. Артемівськ До-
нецької області, вулиця Ювілейна, будинок 28, квар-
тира 45, ШТЕПУ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА, остан-
нє відоме місце реєстрації за адресою: м. Арте-
мівськ Донецької області, вулиця Ювілейна, буди-
нок 38, квартира 17, ПОЛЯКОВА ЄВГЕНА ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧА, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: м. Артемівськ Донецької області, вулиця Юві-
лейна, будинок 46, квартира 44, ХАРИТОНЕНКА АНА-
ТОЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, останнє відоме місце ре-
єстрації за адресою: м. Артемівськ Донецької облас-
ті, вулиця Красноармійська, будинок 38, квартира 
19, на 27 березня 2019 року о 16 годині 00 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) для участі в підготовчому розгля-
ді справи.

Якщо обвинувачені, до яких не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
були за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення їхнього прибуття до 
суду. Суд також має право постановити ухвалу про 
привід обвинувачених та/або ухвалу про накладення 
на них грошового стягнення в порядку, передбачено-
му главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеці-
альне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22014080000000061 
від 18.07.2014 року (справа № 1-кп/243/67/2019) за 
обвинуваченням Новікова Володимира Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Новікова Володимира Миколайовича, 
04.09.1974 року народження, останнє місце прожи-
вання та реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Косміч-
на, буд. 124, кв. 15, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 27 березня 2019 року о 14 год. 00 хв. 
у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/175/2019) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 березня 2019 року об 11 годи-
ні 30 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22015170000000021 (номер справи 
1-кп/243/319/2019) за обвинуваченням Пономарен-
ка Юрія Івановича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Неминущій Г. Л. викликає обвинуваче-
ного Пономаренка Юрія Івановича, який зареєстро-
ваний за адресою: Київська область, м. Вишневе, 
вул. Вітянська, будинок № 7, квартира № 4, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 25 березня 2019 року 
об 11 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 8.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Втрачені суднові документи: 

Свідоцтво про право власності на судно 

і Свідоцтво про право плавання під державним 

прапором України (Судновий патент) 

на плавмайстерню «ПМ-14», яка зареєстрована 

в державному судновому реєстрі України 

під № Н-365 від 05.06.2003 р., 

вважати недійсними.

Дубровицький районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, 
вул. Миру, 2а) повідомляє, що по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

27.10.2016 р. до Грицюк Олени Андріївни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 34121, Рівненська обл., 
Дубровицький р-н, с. Лісове, вул. Центральна, буд. 
36) справа 560/609/16ц, суддя Сидоренко З. С., було 
ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволе-
на повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-

го, 17 у залі судових засідань № 13, 27.03.2019 року о 09.30 годині відбудеться підготовче судове засі-
дання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи в суді 127/9391/16-к).

У підготовче судове засідання викликається обвинувачений Волошко Віктор Вікторович, який заре-
єстрований та проживає за адресою: Україна, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 50 років Жовтня, 
буд. 21, кв. 17.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься в складі колегії суддів: судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Бернади Є. В. 
та Федчишена С. А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 09 годині 30 хвилин 25 березня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 20 берез-
ня 1984 року народження, у рамках кримінального провадження № 22018000000000248, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 
ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

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

Суддя М. С. Антонюк

Втрачений судновий білет 

№ 013543 на прогулянковий 

моторний човен «ОБ-М», 

державний реєстраційний 

номер судна НІГ-0218-К, 

вважати недійсним.

Викликається обвинувачений Соколов Денис Сергійович, 28.12.1986 

р.н., до Печерського районного суду м. Києва 26 березня 2019 ро-

ку на 09.30 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406,  

суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду  

кримінального провадження за обвинуваченням Соколова Д.С. за ч. 2 

ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

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

Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився 01.09.1959 
року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 1/3, 
кв. 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 25.03.2019 року о 14 годині 00 хвилин у залі 
судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

Суддя Попревич В. М.

Організатор аукціону — ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» (ЄДРПОУ 
22859728, адреса: м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21) проводить аукці-
он з продажу майна ЦМК ДП «ВО «Знамя» (адреса: м. Полтава, вул. Автоба-
зівська, 2/9, ЄДРПОУ 14310997, справа №8/568), з початковою вартістю — 
37 224 504,38, який відбудеться 03.04.2019 року об 11.00 год. за адресою:  
м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, останній строк подачі заявок 20.03.2019 р. 
за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21, включно.

Додаткову інформацію можна дізнатись на веб-сайті —  
http://www.arbitr.gov.ua/ або https://minjust.gov.ua/,  

або за телефоном — 0960342948.
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«Моїм словам 
ще так багато справ»

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Виповнилося 75 років від дня народження відо-
мого українського поета, прозаїка, перекладача, публіциста, 
лауреата всеукраїнських та міжнародних премій і відзнак Во-
лодимира Затуливітра (1944—2003 рр.). З цієї нагоди на його 
малій батьківщині в селі Яблучне Великописарівського району 
на Сумщині відбулися врочистості, в яких узяли участь шану-
вальники поетичного слова, письменники, представники влади 
і громадськості не тільки з 
Яблучного та навколишніх 
сіл, а й Великої Писарівки, 
Сум, Києва. 

Як повідомила голова 
літературно-мистецького 
благодійного фонду В. За-
туливітра Любов Снісар, 
до ювілею світ побачили 
три нові книжки таланови-
того письменника — «Ді-
жа», в якій оповідання для 
дітей середнього та стар-
шого шкільного віку, «Зо-
лотий корінь», де вміще-
но як твори поета, так і ма-
теріали про нього, світли-
ни, поетичні присвяти, до-
кументи тощо, а також «Би-
тіє від Серафима» — проза 
письменника.

Учасники врочистостей 
відвідали музей поета в міс-
цевій школі, де ознайомили-
ся з оновленою експозицією, поділилися спогадами про земля-
ка, читали вірші й прозу, виконували пісні на його слова. З-поміж 
останніх — «Сім дощів» (музика Олександра Білаша), запис якої 
свого часу здійснив співак народний артист України уродженець 
Сумщини Анатолій Мокренко. До слова, Анатолій Юрійович і сьо-
годні називає її однією з кращих у своєму багатому і розмаїтому 
репертуарі. Згадували і рядок поета «Моїм словам ще так багато 
справ», який і справді виявився пророчим. 

Твори Володимира Затуливітра живуть у серцях і душах йо-
го вдячних читачів.

Кармелюківці прикривали Умань від більшовиків
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ. У Легедзино-
му Тальнівського району на 
Черкащині відтворили події, 
які відбувалися тут на почат-
ку березня 1919 року, — бій 
між воїнами Армії УНР з пол-
ку імені Кармелюка та біль-
шовицько-московськими оку-
пантами. З нагоди 100-річчя 
бою і щоб нагадати громад-
ськості про ті часи і вшану-
вати пам’ять загиблих геро-
їв, дирекція державного істо-
рико-культурного заповідника 
«Трипільська культура» про-

вела фестиваль військово-іс-
торичної реконструкції «Леге-
дзине — буремний 1919-й». У 
відтворенні бою між кармелю-
ківцями та більшовиками взя-
ло участь 80 реконструкторів, 
озброєних не тільки гвинтівка-
ми, шаблями і револьверами, 
а й кулеметами та гарматою.

7—8 березня 1919 року на 
шляху Тальне — Умань під се-
лами Тальянки та Легедзине 
відбулися запеклі бої між час-
тинами армії УНР та Червоної 
армії. Український полк іме-
ні Кармелюка прикривав міс-
то Умань від наступу більшо-
виків з боку Тального. Уранці 
7 березня червоні витіснили з 

Тальянок кармелюківську кін-
ну розвідку, розпочавши ма-
сований цілодобовий наступ 
на Легедзине, який петлю-
рівці успішно відбили. Проте 
під час нічного бою червоним 
вдалося ввійти в село з боку 
Вишнополя в тил кармелюків-
цям та знищити їхні першу та 
другу сотні. Командир сотні 
хорунжий Янсон з кулеметом 
майже дві години стримував 
ворога, даючи змогу відсту-
пити козакам до села Добро-
води (сам пораненим потра-
пив у полон, його закатували). 
Ця подія, незважаючи на по-
разку, репрезентує Черкащи-
ну як місце запеклої боротьби 

за незалежність України в пе-
ріод національних визвольних 
змагань 1917—1921 рр.

У музеї заповідника «Три-
пільська культура» гості фес-
тивалю переглянули вистав-
ку, присвячену 100-річчю 
Української революції та ви-
звольної боротьби. Серед 
експонатів були й привезені з 
Києва безцінні оригінали пе-
чаток часів УНР: печатка Го-
ловного отамана військ УНР 
Симона Петлюри та печатка 
полку Яна Кармелюка, який 
вів бої під Легедзиним і в са-
мому селі у березні 1919 року, 
відбиваючи наступ більшови-
ків на Умань.

Класика для всіх 
Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА 

для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. 23 березн я 
в Харкові розпочинається му-
зичний фестиваль Kharkiv 
Music Fest. Чотири великі кон-
церти (23, 29 березня та 2 і 7 
квітня) — це хоч головна, про-
те далеко не повна його про-
грама. Мистецький форум 
протягом двох тижнів тради-
ційно запропонує харків’янам 
і гостям міста чимало освіт-
ніх та розважальних проек-
тів, що виходять за межі ве-
ликих концертних залів. Тоб-
то всіма своїми ідеями, кон-
цертами, ініціативами Kharkiv 
Music Fest доводить: класич-
на музика й дотичні до неї сві-
ти — це не елітарна закри-
та територія, де обертаєть-
ся каста обраних. Не атрибут 
свят, а щоденна музика нор-
мального — насиченого, ціка-
вого, плідного — життя, яким 
живуть пересічні люди.

Ініціатор та арт-директор 
Kharkiv Music Fest — зірка сві-
тової класичної музики, дири-
гент і піаніст харків’янин Ста-
ніслав Христенко, лауреат по-
над 30 міжнародних фортепі-
анних конкурсів в Італії, Іспа-
нії, Японії, Кореї, Словаччині, 
Україні, Казахстані, США.

Цього року Фестивальний 
оркестр (формат оркестру, 
який складається з концерт-
мейстерів, або ж простіше — 
солістів-музикантів найкра-
щих оркестрів України і став 
уже традицією Kharkiv Music 

Fest) стане міжнародним і 
гратиме інструментальну му-
зику Моцарта — композито-
ра, якому присвячено подію. 
Фестивальний оркестр-2019 
розширив свої кордони, й те-
пер до зірок української сцени 

додадуться перші голоси на-
ціональних симфонічних ор-
кестрів Австрії, Грузії, Німеч-
чини, Польщі та Чехії.

Гурманам класичної музи-
ки варто звернути увагу на 
виступ Джорджа Лі, одного з 
найвідоміших молодих піаніс-
тів світу. Він виступає з про-
відними музичними колекти-
вами, такими як філармоніч-
ні оркестри Лос-Анджелеса, 
Сан-Франциско, Нью-Йорка, 
Берліна, Франкфурта. У про-
грамі сольного концерту 
Джорджа Лі шедеври форте-
піанної класики — твори Люд-
віга ван Бетховена (32 варі-
ації, Соната для фортепіано 
№21, Andante Favori, WoO 57), 
а також знаменитий «Карна-
вал» Роберта Шумана.

Серед зірок, запрошених 
на фестиваль, — соліст Гам-
бурзької опери Довлет Нур-
гельдієв (тенор), який вико-
нував головні оперні партії в 
театрах Берліна, Франкфур-
та, Мюнхена, Ольга Бузуйок 
(сопрано), переможниця чис-
ленних міжнародних вокаль-
них конкурсів, виконавиця го-
ловних партій у постанов-
ках оперних театрів Барсе-
лони, Варшави, Дубая, Лос-
Анджелеса, Мадрида, Неапо-
ля, Шанхая, Штутгарта та ін. 

Твори українського поета, 
прозаїка, перекладача 

Володимира Затуливітра 
живуть у серцях його 

вдячних читачів

ФОТОФАКТ

ДУХОВНІ СКАРБИ. Національний банк України випустив 
кілька пам’ятних монет з нагоди отримання Томоса про авто-
кефалію Православної церкви України. Ці монети продовжать 
серію «Духовні скарби України».

З 25 березня 2019 року заплановано випуск таких монет: но-
міналом 5 гривень із нейзильберу, тираж 75 000 штук; номі-
налом 20 гривень із срібла (оздоблена локальною позолотою), 

тираж 4000 штук; номіналом 100 гривень із золота, тираж 1500 
штук. Національний банк України приймає попередні замов-
лення на пам’ятні монети.

Томос, текст якого ухвалив архієрейський синод Вселенсько-
го патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефаль-
ний статус Православної церкви України як однієї з 15 поміс-
них православних церков.




