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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЛЛОЙД АКСУОРТІ:
«Українці підтвердили 

відданість 
демократичному 

розвитку, обравши 
новий парламент на 
виборах, які значною 

мірою відповідали 
міжнародним 

стандартам».

Від виборів до мандата
ПРОТОКОЛ. Перше засідання Верховної Ради IX скликан-

ня має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після офіційно-
го оприлюднення підсумків позачергових парламентських вибо-
рів. Перед початком першої сесії на урочистому засіданні депу-
тати складають присягу. Про це повідомляє Інформуправління 
Апарату ВР. ЦВК визначає підсумки виборів у загальнодержав-
ному окрузі та в одномандатних виборчих округах до 5 серпня 
2019 року, але не пізніше, ніж на 15-й день із дня голосування. 

Не пізніше, ніж на п’ятий день з дня встановлення підсум-
ків виборів ЦВК офіційно оприлюднює їх у газетах «Урядовий 
кур’єр» та «Голос України». Для обраної особи це підстава для 
звільнення з роботи, не сумісної з депутатським мандатом, або 
ухвалення рішення про припинення чинності іншого представ-
ницького мандата. Не пізніше, ніж через сім днів після оприлюд-
нення підсумків виборів Апарат ВР надсилає обраним особам 
документи для підготовки до першої сесії, а не пізніше, ніж на 
20-й день особи подають до ЦВК документи для їхньої реєстра-
ції народними депутатами.

49,84%
становила явка виборців на 

позачергових виборах народних 
депутатів України. Це найнижчий 

показник в історії незалежності  

НАРОДНИЙ ВИБІР. За попередніми підрахунками, до складу 
новообраного парламенту пройшли п’ять партій. У лідерах 
— пропрезидентська політсила

Українці обрали 
Верховну Раду 
дев’ятого скликання

Почесний голова моніторингової місії Канади в Україні 
про враження від організації виборчого процесу 
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Ставка на світовий досвід 
будівництва цементобетонних 
автобанів — довгоочікуване 
рішення. Але де знайти на ці 
проєкти мільярдні кошти?

ТОЧКА ЗОРУ

Вартість оренди 
житла в найбільших 
українських містах 
улітку фактично така 
сама, як у березні 
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На науковій антарктичній станції «Академік Вернадський» за пів години голосування явка становила 100%

Визволення із вдячністю і сльозами на очах
ДАТА. П’ятиріччя звільнення від проросійських незаконних збройних угруповань святкують 
Сєверодонецьк, Рубіжне та Лисичанськ

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Напередодні визволення у ли-
сичанському музеї відкри-

вається спеціальна виставка. На 
ній представлено багато доку-

ментів, серед яких і твори дітей 
— спогади про те, як страшно і 
несподівано приходить війна.

«Несподівано — це дуже точ-
но, — каже начальник архівного 
відділу  Сєверодонецької міської 
ради Елла Полякова. — Людям 

не хочеться вірити у найстраш-
ніше. Пам’ятаю літо 2014 ро-
ку. Уже на вулиці Вілесова засі-
ли сепаратисти і оголосили, що у 
них там «штаб». Уже було ство-
рено блокпости, стріляли по око-
лицях.  А на вулицях вирувало 

життя — було багато людей, гу-
ляли з колясками, собаками, на 
ринках торгували зеленню. Пра-
цювали установи. Ніхто не вірив, 
що може розпочатися війна. 

Напруга зростала поступово.
Настав момент, коли розлючені 

невдачами на фронтах бойови-
ки вбігали в кабінети і зривали 
всю українську символіку. На-
віть маленький прапорець Укра-
їни діяв на цих озброєних 
до зубів людей як червона 
ганчірка на бика. 4
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В. Ф.
викликає Вас як обвинуваченого 
на 10 год. 00 хв. 13 вересня 2019 року

Місцезнаходження/місце проживання:
04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 15, 
корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського О.О., 
Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозе-
кош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 
січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. та за апеляційними скарга-
ми захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського 
районного суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задо-
воленні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та заяви Байди-
ка О.А. та Фозекош А.А. про роз'яснення вироку суду першої інстан-
ції відмовлено
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А. Додатково просимо подати такі документи: Документ, 

що посвідчує особу (паспорт)

Пом.судді: Довганич В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5)  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 

залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наяв-
не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України

Харківське обласне територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України повідомляє про розміщен-
ня на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua 
рішень про порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції від 14.05.2019 № 55-р/к по справі  
№ 1/12-17-19 щодо ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В. А. (іденти-
фікаційний номер 2507500059); від 25.04.2019 № 47-р/к 
по справі № 2/14-3-19 щодо ТОВ «ТК ТРАНСАВТО» (іден-
тифікаційний код 34632853); від 21.05.2019 № 60-р/к по 
справі № 1/01-92-18 щодо ТОВ «АС ПРОМІНВЕСТ» (іден-
тифікаційний код 39460242) та ТОВ «АЛЬЯНС СТАЛЬ» 
(ідентифікаційний код 38495871); від 28.05.2019  
№ 63-р/к у справі № 1/12-11-19 щодо ТОВ «СКАЙ ЛАЙН 
ПЛЮС» (ідентифікаційний код 41016626).

Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 
року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шенні, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України, відповідно 
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 01 серпня 2019 року об 11 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного 
суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, 
смт Біловодськ Луганської області, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

У зв’язку зі смертю Заторського Вале-

рія Євгенійовича, 06 жовтня 1959 року 

народження, померлого 22 лютого 2019 

року, приватним нотаріусом Харківсько-

го міського нотаріального округу Хар-

ківської області Колядою Юлією Сергіїв-

ною відкрито спадкову справу № 42/2019. 

Можливі спадкоємці можуть звернутися 

до нотаріуса протягом 30-ти днів від пуб-

лікації оголошення за адресою: м. Харків, 

вул. Біблика, 57.

П’ятою Харківською державною 

нотаріальною конторою відкрито 

спадкову справу щодо майна померлого 

13.06.2006 р. Скирта Леоніда 

Григоровича. Прохання 

до спадкоємців, у т.ч. Скирта Анатолія 

Леонідовича, з’явитися до нотаріальної 

контори (м. Харків, вул. Валентинівська, 

буд. 27-Г) протягом двох тижнів.

На розгляді Лисичанського міського суду Луганської області головуючого судді Березіна А. Г. знаходить-
ся кримінальне провадження № 1-кп/415/163/19 (ЄУН 423/362/18) за обвинуваченням Чернишова Геннадія 
Борисовича, 27 січня 1952 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Чернишов Геннадій Борисович викликається Лисичанським міським судом Луганської 
області у судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 29 липня 2019 року 
о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого, кримінальне провадження буде розгляда-
тися за його відсутності в порядку спеціального судового провадження.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя Безкровний І. Г.) знахо-
диться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщіко-
ва Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 2583 КК України, по якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським районним судом Луганської 
області у судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 29 липня 2019 року 
о 10:00 годині у залі судових засідань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомлений про дату, час та місце 
розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розгля-
датися за його відсутності в порядку спеціального судового провадження на підставі ст. ст. 2971, 323 КПК  
України.

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: GL2N78538-GL2N78539
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

08.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
43500-asset-sell-id-205751

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: G22N08094, G22N08095, G22N08102
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

02.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
43497-asset-sell-id-205744

Після померлого 10.06.2018 р. 
Кордюка Сергія Івановича  

відкрито спадщину.  
Спадкоємцям звертатися 

до відокремленого підрозділу 
4-ї ХМДНК за адресою: 
м. Харків, вул. Василя  

Мельникова, 2.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.08.2019 для всіх абонентів фіксованого телефонного 

зв’язку ПАТ «Укртелеком» та абонентів операторів телекомуні-
кацій, які мають право на надання послуг місцевого телефон-
ного зв’язку, що отримують послуги міжнародного телефонно-
го зв’язку ПАТ «Укртелеком», змінюються деякі тарифи на по-
слуги міжнародного телефонного зв’язку. Це пов’язано зі змі-
ною ставок  у розрахунках між Укртелеком та іноземними опе-
раторами, з якими оператор співпрацює для забезпечення дзвін-
ків за кордон.

Деталі на сайті www.ukrtelecom.ua або за номером:
- для фізичних осіб: 0 800 506 800; 
- для юридичних осіб: 0 800 506 801.
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських 

операторів).

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 01 серпня 2019 року ТОВ 

«ТриМоб» припиняє надання додаткової послу-
ги «V» до тарифного плану «green» для абонен-
тів неконтрактної форми обслуговування мережі 
рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб».

Детальну інформацію про тарифи розміще-
но в  місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» та  
на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію 
можна також за телефоном Контакт-центру 
0-800-50-11-88.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Через відсутність  попиту  і з метою оптимізації низки продуктових пропозицій з 01.08.2019 ПАТ 

«Укртелеком» припиняє надання пакета телекомунікаційних послуг «Інтернет + Телефон», підклю-
чення до якого було припинено раніше.

Абонентів, які отримували послуги фіксованого телефонного зв’язку на умовах пакета телекому-
нікаційних послуг «Інтернет + Телефон», буде переведено на тарифний план «Домашній Базовий» 
без зміни вартості щомісячної плати та умов надання послуг.

Абонентів, які отримували послуги доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL від ПАТ «Укр-
телеком» на умовах пакета телекомунікаційних послуг «Інтернет + Телефон», буде переведено на 
тарифний план «Вільний». 

Деталі про вартість та умови надання послуг можна дізнатись  на сайті http://www.ukrtelecom.ua 
та/або за номером 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських опе-
раторів).

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про розвиток регіону українських  
Карпат

З метою стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвести-
ційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного 
потенціалу регіону українських Карпат ПОсТАнОВляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) затвердити у двомісячний строк Державну програму розвитку регіону україн-

ських Карпат на 2020 — 2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських те-
риторій українських Карпат;

2) передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2020 та на-
ступні роки видатки, необхідні для реалізації Державної програми розвитку регіону 
українських Карпат на 2020 — 2022 роки.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
22 липня 2019 року
№543/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 липня 2019 р. № 629 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОсТАнОВляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 липня 2019 р. № 629
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Пункт 11 Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах 

і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р., № 1923 (Офіційний вісник 
України, 1999 р., № 42, ст. 2099; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2013 р., № 73, ст. 2685; 2016 р., 
№ 24, ст. 950, № 89, ст. 2920), після слів «Національне антикорупційне бюро» допо-
внити словами «, Службу судової охорони».

2. У Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фі-
зичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та ін-
ших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядово-
го і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 15 січня 2004 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 59; 2005 р.,  
№ 2, ст. 87; 2015 р., № 94, ст. 3214; 2017 р., № 47, ст. 1459):

пункт 1 після слів «(в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та 
інших цивільних установ)» доповнити словами «, співробітниками Служби судової 
охорони»;

абзац перший пункту 2 після слів «Національного антикорупційного бюро» допо-
внити словами «, співробітникам Служби судової охорони».

3. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лю-
того 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 585; 2017 р., № 30,  
ст. 891; 2019 р., № 30, ст. 1060), доповнити абзацом такого змісту:

«Служба судової охорони — Будівництво (придбання) житла для співробітників 
Служби судової охорони.».

4. Абзац другий пункту 2 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бо-
йових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луган-
ській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73,  
ст. 2068; 2015 р., № 50, ст. 1600; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 68, ст. 2281; 2017 р.,  
№ 38, ст. 1204, № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), після слів «Державної кри-

мінально-виконавчої служби» доповнити словами «, співробітникам Служби судо-
вої охорони».

5. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. 
№ 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового 
і начальницького складу та поліцейських» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, 
ст. 316, № 10, ст. 447; 2019 р., № 14, ст. 508) після слів «Державної служби з надзви-
чайних ситуацій» доповнити словами «, співробітникам Служби судової охорони».

6. У схемі посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних служ-
бовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, за-
твердженій постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 «Дея-
кі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи пра-
восуддя» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2019 р., № 17, ст. 590):

у графі «Коефіцієнт до мінімального розміру посадового окладу»:
назву підграфи «Вища рада правосуддя, Верховний Cуд (Верховний Суд України), 

вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікацій-
но-дисциплінарна комісія прокурорів, ДСА» доповнити словами «, центральний ор-
ган управління Служби судової охорони»;

назву підграфи «апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди, те-
риторіальні управління ДСА» доповнити словами «, територіальні підрозділи Служ-
би судової охорони».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 425-р 
Київ

Про передачу котельні з тепловими мережами 
у спільну власність територіальних громад 

Томашпільського району
Передати котельню з тепловими мережами (реєстраційний номер 

1355691805239) по площі Т. Шевченка, 2, у смт Томашпіль (Вінницька область), 
що розміщена на земельній ділянці площею 0,0049 гектара (кадастровий номер 
0523955100:01:001:0866), у спільну власність територіальних громад Томашпіль-
ського району.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛИПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +21 +26 Черкаська +12 +17 +21 +26
Житомирська +12 +17 +21 +26 Кіровоградська +12 +17 +21 +26
Чернігівська +12 +17 +21 +26 Полтавська +12 +17 +21 +26
Сумська +12 +17 +21 +26 Дніпропетровська +12 +17 +21 +26
Закарпатська +10 +15 +22 +27 Одеська +14 +19 +24 +29
Рівненська +11 +16 +21 +26 Миколаївська +14 +19 +24 +29
Львівська +11 +16 +21 +26 Херсонська +14 +19 +24 +29
Івано-Франківська +11 +16 +21 +26 Запорізька +14 +19 +24 +29
Волинська +11 +16 +21 +26 Харківська +13 +18 +22 +27
Хмельницька +11 +16 +21 +26 Донецька +13 +18 +22 +27
Чернівецька +11 +16 +21 +26 Луганська +13 +18 +22 +27
Тернопільська +11 +16 +21 +26 Крим +15 +20 +24 +29
Вінницька +12 +17 +21 +26 Київ +13 +15  +22 +24

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

21..26
12..17

22..27
13..18

21..26
12..17

24..29
14..19

21..26
11..16

гроза

Довгих років тобі, Одеський 
форуме кіно!
ЕКРАН. Фестиваль укотре довів, що український 
кінематограф пропонує конкурентоспроможні стрічки  
й акторські роботи

Наталя ШЕВЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Дев’ять  днів, протягом 
яких тривав X Одесь-

кий міжнародний кінофес-
тиваль, пролетіли як одна 
хвилина. Багато хто з орга-
нізаторів та постійних гос-
тей заходу зізнавався, що 
десять років промайнули 
для них несподівано швид-
ко. Проте не варто жалку-
вати за згаяним часом. 

За десять років фести-
валь відвідало понад міль-
йон глядачів. Саме тут на 
екранах продемонстру-
вали більш як  1000 стрі-
чок із сотні країн та трьох 
континентів. А кількість 
фільмів, які перегляну-
ла команда ОМКФ під час 
професійного відбору, бу-
ла більшою в десятки раз. 
Адже традиційний липне-
вий захід — це лише вер-
шина айсберга, тобто ко-
піткої роботи, яка триває 
протягом року. 

Дуже приємно, що 
ОМКФ не розбився, як ре-
альний і кінематографіч-
ний «Титанік», об льодову 
гору реалій, а продовжує 
велике плавання.

Ювілейний фестиваль 
відзначився безпреце-
дентним епізодом: гран-
прі, який визначає не жу-
рі, а глядацьке голосу-
вання, присудили одра-
зу двом картинам: вітчиз-
няній «Додому» Наріма-
на Алієва та «А потім ми 
танцювали» Левана Акіна 
(спільне виробництво Гру-
зії та Швеції). І це не бу-
ло роялем у кущах. Пре-
зидент ОМКФ навіть пе-
репросила переможців, 
адже ніхто не очікував та-
кого прецеденту, і пообіця-
ла найближчим часом ви-
готовити ще одну стату-
етку «Золотого Дюка» (та-
кого собі одеського «Оска-
ра»). Грошову премію та-
кож було розділено навпіл. 

На церемонії закриття 
своїх «Дюків» за внесок в 
розвиток кіномистецтва 
отримали Михайло Жва-
нецький (який був прези-
дентом фестивалю — по-
передника ОМКФ) і жи-
ва легенда Катрін Деньов, 
чий візит до Одеси викли-
кав ажіотаж і змусив ор-
ганізаторів терміново шу-
кати інше (більше) по-
мешкання для проведення 
творчої зустрічі. 

«Єдине, що можу пора-
дити молодим акторам: 
покладайтеся на ваші від-
чуття, —  заявила  пре-
красна у 70+  Катрін. — 
До кіно або театру хочуть 
долучитися дедалі більше 
людей. Ми не можемо бу-

ти впевнені, що досягнемо 
успіху, тому нам має подо-
батися шлях, яким ідемо».

До речі, про ролі. У між-
народному конкурсі нагоро-
ду за кращу роль отримав 
Леван Гелбахіані з «А по-
тім ми танцювали» (фільм 
завоював не лише гран-прі, 
його визнано найкращим у 
міжнародній програмі). Ле-
ван продемонстрував не ли-
ше свій акторський діапа-
зон, а й дивовижну пласти-
ку і творчу сміливість (його 
герой — танцівник та пред-
ставник ЛГБТ, тобто не ти-
повий кінообраз для кон-
сервативної Грузії). 

У національному конкур-
сі  переконливу перемогу 
за кращу роль здобула Ір-
ма Вітовська за роль ма-
ми у  фільмі «Думки мої ти-
хі» (дивовижно тонка робо-
та, яка викликала у гляда-
чів  сміх і сльози). До речі, 
«Думки мої тихі» на ОМКФ 
отримали приз глядацьких 
симпатій у національному 
конкурсі, нагороду від пре-

си, а за кілька днів до того 
— ще й спеціальний приз 
журі на фестивалі в Кар-
лових Варах. Щось підка-
зує мені, що на цей повно-
метражний дебют Антоніо 
Лукіча чекає ще дуже ціка-
ва фестивальна і прокатна 
історія, тобто гроші Держ-
кіно на його фінансувуван-
ня було витрачено абсолют-
но недаремно.

Кращим фільмом у наці-
ональному конкурсі визна-
ли «Тато — мамин брат» 
Вадима Ількова. Він отри-
мав і нагороду за кращу на-
ціональну режисуру. Серед 
його колег-міжнародників 
журі відзначило колумбій-
ця Александро Ландеса за 
фільм «Монос».

Серед короткометражок  
у різних номінаціях бу-
ло нагороджено норвезь-
ку  документальну кінокар-
тину «Бо ми мужики» Пет-
тера Соммера та Ю Вему-
да Свендсена, вітчизняний 
«Секрет, дівчинка та хлоп-
чик» Оксани Казьміної та 

«Для Сами» Ваада аль-
Кабета та Едварда Воттса 
(спеціальний приз журі).

Аналізуючи тематику ві-
дібраних конкурсних філь-
мів, можна говорити про та-
кі тренди: свобода у широ-
кому розумінні слова (від 
боротьби за незалежність 
та самовираження до орі-
єнтації), гендерна рівність, 
трохи абсурдистський гу-
мор, а ще  — сімейні ціннос-
ті, зв’язок поколінь. Саме 
такі   фільми, просякнуті сі-
мейним духом, знайшли те-
плий відгук аудиторії, а та-
кож схвальну оцінку жу-
рі. Зрозуміло, у комплек-
ті з «метафоричною універ-
сальною режисерською мо-
вою» і «творчою сміливістю 
та здатністю до ризику».

ОМКФ-2019  за пам’я тав-
ся не лише численними кі-
нопоказами, а й різнома-
нітними творчими зустрі-
чами, пітчингами, обгово-
реннями, артзаходами. Бу-
ло презентовано докумен-
тальну стрічку «Від Укра-
їни до Голлівуда» про  вне-
сок наших земляків  в аме-
риканську та світову кіно-
скарбницю. Мабуть, у нас 
не тільки співочі, а й кіне-
матографічні гени. Варто 
лише дати їм прорости на 
рідному ґрунті. Надто що 
й власні традиції в нас уже 
є: 10-річний ювілей ОМКФ 
збігся із 100-річчям Одесь-
кої кіностудії. Однак попри 
подвійний ювілей, прези-
дент ОМКФ більше гово-
рила про майбутнє: цифро-
ві технології й  нові форми 
візуального мистецтва. І це 
переконувало ліпше, ніж 
усі компліменти, які про-
звучали за ці дні: в  Одесь-
кого міжнародного кіно-
фестивалю великі плани і 
велике майбутнє. Довгих 
років!

Маріупольці хочуть 
назвати площу 
іменем загиблого 
контррозвідника 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УШАНУВАННЯ. У Маріуполі на сайті міської ради завер-
шилося опитування, проведене серед місцевих жителів з 
1 по 15 липня, про зміну колишньої назви зупинки місько-
го транспорту «Житловий масив Кірова». Під час вивчення 
громадської думки маріупольцям запропонували три варі-
анти: «Площа імені Тараса Шевченка», «Медичний універ-
ситет» та «Площа імені Олександра Хараберюша». Трива-
лий час симпатії респондентів майже порівну трималися 
між цими назвами, а потім вибір зробили  на користь уша-
нування співробітника СБУ, який загинув внаслідок воро-
жої диверсії. За це віддали голоси 46%, тобто 762 респон-
денти.

Олександр Хараберюш народився в Донецьку, працю-
вав у міліції, а потім перейшов до СБУ, де служив 17 ро-
ків, зокрема 6 — на посаді заступника начальника голов-
ного відділу контррозвідки управління СБУ в Донецькій 
області. Після початку гібридної війни й окупації проро-
сійськими незаконними формуваннями Донецька він з 
родиною перебрався до Маріуполя, де працював у контр-
розвідці. Полковник Хараберюш (позивний «Душман») 
мав імідж одного із найбільш професійних і результатив-
них українських контррозвідників, адже  під його керів-
ництвом та за участі вдалося викрити і затримати понад 
120 російських агентів і терористів. Також визначив чи-
малу кількість перевертнів у погонах в українських сило-
вих структурах.

За таку успішну діяльність полковник мав чимало воро-
гів, і тому на його адресу постійно надходили погрози. Од-
ну з них терористи, на жаль, таки змогли виконати вран-
ці 31 березня 2017 року: диверсантка-найманка прикріпи-
ла вибуховий пристрій до днища автомобіля (за виконане 
замовлення отримала 15 тисяч доларів), а потужний ви-
бух не залишив шансів вижити 40-річному Олександрові. 

Посмертно офіцера-контррозвідника було нагороджено 
орденом «За мужність», а депутати міської ради примор-
ського міста одностайно ухвалили рішення вшанувати заги-
блого офіцера званням «Почесний громадянин Маріуполя».

Серед переможців ювілейного кінофестивалю чимало українських режисерів  
і акторів, зокрема Ірма Вітовська і Вадим Ільков 

Володарі «Дюків» за внесок у розвиток кіномистецтва  
Михайло Жванецький і Катрін Деньов
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