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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 жовтня 2019 року
USD 2461.1821 EUR 2702.1318 RUB 3.7847 / AU 371515.44 AG 4331.68 PT 219783.56 PD 411017.41

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЗОРЯНА СКАЛЕЦЬКА:
«Залучення кадрів, 
ремонт лікарень і 

комунікація головних 
лікарів із профільними 

експертами 
департаментів 

охорони здоров’я 
мають реалізовувати 

на рівні області,  
а не міністерства». 

США переконують  
у шкідливості 
«Північного потоку-2»

НАЦБЕЗПЕКА. Одним із питань Енергетичного форуму у 
Вільнюсі став пошук механізмів протидії російському проєкту 
«Північний потік-2». «Крім того, що Nord Stream-2 і TurkStream, 
які РФ прокладає до Німеччини й Туреччини, до кінця десяти-
ліття припинять транзит газу Україною. Це збільшить вплив 
Росії на зовнішню політику Європи, і вона стане вразливішою 
внаслідок ймовірних перебоїв з поставками. Nord Stream-2 за-
вдасть нищівного удару енергетичній різноманітності й безпе-
ці Європи», — застерігає міністр енергетики США Рік Перрі.

Попри аргументи оптимістів щодо здешевшання газу, Мо-
сква зможе скористатися впливом для підпорядкування своїй 
волі інших країн. Вашингтон намагатиметься зміцнити зв’язки 
в енергетиці із країнами Центральної та Східної Європи. Бу-
де сформовано чотири робочі групи, відповідальні за ефектив-
ність енергетики та відновлювані джерела енергії, ядерну енер-
гетику, безпеку поставок і захист критичної інфраструктури.

57,5 млн грн
дотацій сплачено цьогоріч суб’єктам 

господарювання за закуплених 
племінних тварин і генетичні матеріали

АНАЛІЗ. «Урядовий кур’єр» запропонував експертам зробити 
прогноз ринку й оцінити його перспективи 

Зерно України: 
рекорд урожаю  
буде подолано

Міністр охорони здоров’я про підвищення 
відповідальності ОДА і облрад задля поглиблення 
децентралізації 

2 7
СУСПІЛЬСТВО

Промова Прем’єр-міністра 
України Олексія Гончарука 
під час презентації Програми 
діяльності уряду у Верховній 
Раді

ОФІЦІЙНО

Популяризуючи сімейні цінності, 
колектив Сумської міської 
бібліотечної системи щороку 
знайомить городян з подружжями, які 
живуть у шлюбі понад пів століття
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У Ризі чекають на українського Президента
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Глави МЗС обговорили й узгодили питання двосторонньої взаємодії,  
а також взаємодії з ЄС і ПАРЄ

 Відділ новин 
 «Урядового кур’єра» 

Президент Володимир Зе-
ленський наступного тиж-

ня планує відвідати з офіцій-
ним візитом Латвійську Рес-

публіку. Про це міністр закор-
донних справ Вадим Пристайко 
сказав на спільній пресконфе-
ренції з міністром закордонних 
справ Латвії Едгарсом Рінкевіч-
сом у Києві. Майбутню зустріч із 
латвійським колегою присвяче-

но узгодженню питань, які обго-
ворюватимуть згодом глави обох 
держав. 

Едгарс Рінкевічс зазначив, що 
в Латвії з великим інтересом очі-
кують на візит Володимира Зе-
ленського, бо він стане чудовою 

нагодою для знайомства двох 
президентів.

Вадим Пристайко зауважив, 
що конкретної дати зустрічі лі-
дерів країн у нормандському 
форматі поки ще немає. «Але 
всі умови фактично виконано з 

усіх сторін, всі готові. Ми шука-
ємо прийнятну дату», — сказав 
міністр, додавши, що є дати, які 
обговорюють, проте він не хоче 
їх називати, оскільки ще 
немає остаточного пого-
дження.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

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 11 год. 00 хв."18" жовтня 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 Фозекош А.А. на вирок Оболонського районно-
го суду міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скар-
гами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного суду міс-
та Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлен-
ня описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду першої ін-
станції відмовлено
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. Додатково просимо подати такі документи:

Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

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, що-
до якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 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 на-
кладається 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 причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЕНЕРГОБАНК»

Номер лота: GL22N012301
Коротка опис активів (майна) в лоті: Нежитлові приміщення, загальною площею 841,50 

кв.м. та основні засоби у кількості 464 шт., які розташо-
вані за адресою м. Київ, вул. Вавілових, буд. 15А; осно-
вні засоби у кількості 67 шт., за адресою: м. Стаханов, 
пр. Леніна, буд. 3; основні засоби у кількості 9 шт.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale  

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронних торгів:

24.10.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронних торгів:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті: www.prozorro.sale  

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
219-at-bank-bohuslav/44812-asset-sell-id-220814

Втрачені документи 

на судно з бортовим номером «КИВ-4264-К», 

видані на ім’я Миронюка  

Павла Валерійовича, вважати недійсними.

Були втрачені документи, 
а саме посвідчення судноводія малого/
маломірного судна ММС № 02308-КІ 

на прізвище Партиченка Олексія 
Григоровича. У зв’язку з вищевикладеним 

вважати дані документи недійсними.

Курянський Михайло Васильович, 
29.03.1947 р.н., зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Сніжне, вул. Нестеро-
ва, 12/2 на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 11.10.2019 на 10 год. 
00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого від-
ділу УСБУ в Івано-Франківській області Мельни-
ка С. М., р.т. (0342) 590593, за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22018090000000025. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

Верховний Суд

УХВАЛА

27 вересня 2019 року 
Київ
справа №300/1695/19
адміністративне провадження №Пз/9901/19/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача — Стеценка С. Г.,
суддів: Стародуба О. П., Саприкіної І. В., Стрелець Т. Г., Чиркіна С. М.,
вирішуючи питання про відкриття провадження у справі №300/1695/19 за 

позовом ОСОБА 1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Іва-
но-Франківській області про визнання протиправними дій та зобов’язання 
вчинити певні дії, відповідно до подання судді Івано-Франківського окруж-
ного адміністративного суду від 11.09.2019 про розгляд Верховним Судом 
цієї адміністративної справи як зразкової,

ВСТАНОВИВ:
В автоматизованій системі документообігу Касаційного адміністративно-

го суду у складі Верховного Суду зареєстроване подання судді Івано-Фран-
ківського окружного адміністративного суду Тимощука О. Л. про розгляд 
справи №300/1695/19 Верховним Судом як судом першої інстанції (далі – 
подання) в порядку статті 290 Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни (далі — КАС України).

У вказаному поданні суддя зазначає, що у провадженні Івано-Франків-
ського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна спра-
ва №300/1695/19 за позовом ОСОБА 1 до Головного управління Пенсійно-
го фонду України в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ, вул. 
Січових Стрільців, 15, 76018), в якому позивач просить: визнати проти-
правними дії стосовно зменшення з 05.01.2018 розміру доплат, передба-
чених законодавством для учасників бойових дій та зобов`язати відповіда-
ча провести перерахунок пенсії з 05.01.2018 зі 100-відсотковим врахуван-
ням і виплатою підвищення пенсії в розмірі 25 відсотків прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили працездатність та цільової грошової допомо-
ги на прожиття учаснику бойових дій у розмірі 40 гривень; виплатити різ-
ницю між фактично отриманою та належною до сплати сумою пенсії, почи-
наючи з 05.01.2018.

Ухвалою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 
16.08.2019 відкрито провадження у зазначеній справі.

Подання мотивоване тим, що у провадженні цього ж суду перебува-
ють адміністративні справи №№: 300/1692/19; 300/1700/19; 300/1696/19; 
300/1697/19, у яких відповідачем є один і той самий суб’єкт владних повно-
важень, а предмет спору і підстави звернення до суду з позовом у вказаних 
справах, на переконання заявника, є тотожними, при цьому, спірні право-
відносини врегульовані аналогічними нормами законодавства.

Суддя, який звернувся з поданням, окрім іншого, вказує на відсутність 
судової практики Верховного Суду стосовно вказаної категорії спору та на-
явність різного правозастосування у судах першої та апеляційної інстанцій, 
а тому, вважає, що виокремлені ним справи мають типові ознаки, а зна-
чна їх кількість визначає доцільність ухвалення Верховним Судом зразко-

вого рішення для формування єдиної судової практики у вирішенні справ  
цієї категорії.

Додані до подання матеріали, зокрема, копії ухвал про відкриття прова-
дження та копій позовних заяв у справах №№: 300/1692/19; 300/1700/19; 
300/1696/19; 300/1697/19, свідчать про те, що предметом спору у цих спра-
вах є: визнання протиправними дії Головного управління Пенсійного фон-
ду України в Івано-Франківській області щодо зменшення позивачам з 
05.01.2018 розміру доплат, передбачених законодавством для учасників 
бойових дій та зобов`язання відповідача провести їм перерахунок пенсії з 
01.01.2018 зі 100-відсотковим врахуванням і виплатою підвищення пенсії в 
розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність, встановленого частиною четвертою статті 12 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та цільової грошової 
допомоги на прожиття учаснику бойових дій у розмірі 40 гривень, передба-
ченої Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасни-
ків бойових дій та інвалідів війни»; виплата позивачам різниці між фактично 
отриманою та належною до сплати сумою пенсії, починаючи з 01.01.2018.

За змістом частин першої, другої статті 290 КАС України, якщо у прова-
дженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові ад-
міністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразко-
вого рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звер-
нутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним 
Судом як судом першої інстанції.

У поданні про розгляд справи Верховним Судом як зразкової зазнача-
ються підстави, з яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути 
розглянута Верховним Судом як зразкова, в тому числі посилання на типо-
ві справи. До подання додаються матеріали справи.

За визначенням пункту 21 частин першої статті 4 КАС України, типові ад-
міністративні справи — адміністративні справи, відповідачем у яких є один 
і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні під-
розділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регу-
люються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогіч-
ні вимоги.

Ознайомившись з доданими до подання копіями ухвал про відкриття 
провадження та позовних заяв у справах №№: 300/1692/19; 300/1700/19; 
300/1696/19; 300/1697/19, колегія суддів дійшла висновку про те, що вказа-
ним справам притаманні усі визначені процесуальним законом ознаки ти-
пових справ по відношенню до справи №300/1695/19, а тому колегія суддів 
дійшла висновку про відсутність перешкод для відкриття провадження у цій 
справі, як зразковій, та прийняттю її до провадження Верховним Судом як 
судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, пе-
редбачені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій спра-
ві, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за ре-
зультатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висно-
вки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зраз-
кової справи.

Керуючись статтями 257-263, 290 КАС України, суд
УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом 

ОСОБА 1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Фран-
ківській області про визнання протиправними дій та зобов’язання вчини-
ти певні дії.

Розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження з 
повідомленням (викликом) сторін.

Призначити розгляд справи колегією суддів у складі п’яти суддів на 
28.10.2019 о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул. Мос-
ковська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Встановити відповідачу строк протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення 
ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну 
заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються запе-
речення відповідача, а також документів що підтверджують надіслання (на-
дання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позо-
вну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтвер-
джують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього дока-
зів відповідачу.

Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на 
відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і докумен-
тів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них 
доказів позивачу.

Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на від-
зив та заперечення повинні відповідати вимогам частин другої-четвертої 
статті 162 КАС України.

Повідомити, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники спра-
ви можуть отримати за веб-адресою на офіційному веб-порталі судової 
влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на 
офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загаль-
нодержавних друкованих засобів масової інформації.

Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі 
заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової 
справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання й оскарженню не 
підлягає.

(підпис)
...........................
(підпис)
...........................
(підпис)
...........................
(підпис)
...........................
(підпис)
...........................

С. Г. Стеценко,
О. П. Стародуб,
І. В. Саприкіна, 
Т. Г. Стрелець, 
С. М. Чиркін
Судді Верховного Суду

згідно з оригіналом 
помічник судді        М. С. Авдошин
01.10.2019

Державна регуляторна служба  
України

повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення                                           
від 26.07.2019 № 21 «Про необхідність усунення Новоархангельською ра-
йонною державною адміністрацією Кіровоградської області порушень прин-
ципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», яким запропоновано Новоархангельській районній державній адміні-
страції Кіровоградської області визнати таким, що втратило чинність розпо-
рядження Голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кі-
ровоградської області від 21 березня 2019 року № 61-р «Про районну комі-
сію з проведення обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчу-
вання щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових 
продуктів», як таке, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства 
та порушує принципи державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваже-
ного органу про необхідність усунення порушень принципів державної регу-
ляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо ре-
гуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня 
прийняття такого рішення. 

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу пе-
редбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, 
щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного 
акта таким, що втратив чинність. 

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо 
якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої 
влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня 
до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповноваже-
ного органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього ре-
гуляторного акта. 

Виконання цього рішення передбачало підготовку проекту акта про ви-
знання таким, що втратило чинність розпорядження Голови Новоархангель-
ської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 21 берез-

ня 2019 року № 61-р «Про районну комісію з проведення обстеження стану 
закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотримання вимог законо-
давства у сфері безпечності харчових продуктів» та подання до уповноваже-
ного органу копії акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регу-
ляторного акта не пізніше одного робочого дня до закінчення строку вико-
нання відповідного рішення.

Ураховуючи невиконання Новоархангельською районною державною 
адміністрацією Кіровоградської області рішення Державної регуляторної 
служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відпо-
відним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Дер-
жавної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою 
статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дію розпорядження Го-
лови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської 
області від 21 березня 2019 року № 61-р «Про районну комісію з проведення 
обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотри-
мання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів», зупи-
нено з 27 вересня 2019 року.
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Головна нагорода гри «Вояцький дух» —  
у Луганщини

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕМОЖЦІ! Юні джури 
з Рубіжного здобули перше 
місце у всеукраїнській вій-
ськово-патріотичній грі. До 
169-го навчального центру 
Сухопутних військ ЗСУ «Дес-
на», де традиційно проходить 
уже третій рік поспіль всеу-
країнська військово-патріо-
тична гра «вояцький дух», 
з’їхалися 23 команди з різ-
них куточків України. Дві з 
них — з Луганщини. Під час 
змагань треба було предста-

вити команду,  вміло провес-
ти військовий рукопаш, якіс-
но надати першу допомогу — 
всього 24 конкурси. 

Як повідомляє департа-
мент освіти і науки Луган-
ської оДА, до цієї гри підлітки 
з рою «Соколи» Рубіжансько-
го ліцею готувалися цілий рік 
і здобули чудовий результат: 
у змагальних конкурсах посі-
ли дев’ять призових місць, із 
них шість перших.

У столиці вперше грали  
в го на європейському рівні

Відділ новин 
 «Урядового кур’єра»

СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ. Сто-
лиця України вперше прийма-
ла Європейський чемпіонат з 
гри го для студентів (European 
Student Go Championship 2019, 
ESGC). За підсумками дводен-
ного турніру було визначено 
п’ять призерів, двоє з них — з 
України. Найсильнішими грав-
цями чемпіонату стали Лукас 
Підпера (Чехія), олександр Ма-
тюшкін (РФ), валерій Крушель-
ницький (Україна).

«Дуже задоволений своїм ви-
ступом, завжди приємно вигра-
вати, адже це був чемпіонат Єв-
ропи, до якого я довго готував-
ся, — сказав Лукас Підпера. — 
окремо відзначу саму організа-

цію турніру, про важливість яко-
го можна судити з того, що чем-
піонат відбувся в самому центрі 
Києва у Колонній залі міської ад-
міністрації».

Нагородою для переможця, 
студента з Чехії, стала путівка 
на навчання в професійну шко-
лу го в Південній Кореї, для ін-
ших призерів  —  чотири путівки 
на європейський чемпіонат для 
студентів, який у 2020-му про-
ходитиме в Токіо. Представля-
ти Європу на чемпіонаті наступ-
ного року будуть двоє українців: 
валерій Крушельницький  і Ніка 
Петрашівська.

Почесний президент Федера-
ції го України володимир Косте-
рін зазначив: «Наші спортсме-
ни показали хорошу гру і гідний 
результат. Як правило, україн-

ців вважають одними з найсиль-
ніших гравців го в Європі. Про-
ведення європейського чемпі-
онату в Києві стало можливим 
завдяки попереднім перемогам 
наших спортсменів — в 2016 ро-
ці збірна України перемогла в 
чемпіонаті Європи».

Українська Федерація го ак-
тивно працює, щоб залучати 
Україну в світовий рух інтелек-
туальних ігор і здобувати цін-
ний досвід на міжнародних зма-
ганнях. «Наша мета, щоб про го 
знали більше людей в Україні і 
гру підтримували на рівні держа-
ви. Адже го сприяє всебічному 
розвитку особистості, посилюю-
чи аналітичні і креативні здібнос-
ті. Го вважається управлінським 
інструментарієм, бо знання пра-
вил гри дають змогу вибудову-

вати ефективні стратегії в будь-
якій сфері життєдіяльності: вій-
ськовій справі, політиці, бізнесі 
та інших», — додав володимир 
Костерін.

 «У 2020 році в Україні прохо-
дитиме головний захід для євро-
пейської го спільноти — 64-й Єв-
ропейський го конгрес (ЕГК). Це 
щорічний двотижневий відкри-
тий комплекс змагань для ви-
значення найкращих спортсме-
нів го в різних категоріях. Місцем 
проведення конгресу обрано 
Кам’янець-Подільський. Участь 
у змаганнях вже підтвердили 35 
країн. Будуть гравці з усіх конти-
нентів і, звичайно, з країн, де го 
— частина національної культу-
ри, тобто з Китаю, Південної Ко-
реї, Японії», — повідомив прези-
дент УФГо Дмитро Яценко.

У Харкові випустили 
альбом, присвячений 
175-річчю Іллі Рєпіна

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НОВА КОНЦЕПЦІЯ. У Харківському художньому музеї відбула-
ся презентація альбому-каталогу «Ілля Рєпін і Харківщина», приу-
рочена до 175-річчя із дня народження видатного художника.

За словами авторки концепції та керівниці проєкту директор-
ки Харківського художнього музею валентини Мизгіної, ідея по-
особливому відзначити знаменну дату зародилася в неї ще шість 
років тому. Але через брак коштів реалізувати її вдалося лише ни-
ні, за безпосередньої допомоги у виданні книжки голови Харків-
ської облдержадміністрації 
Юлії Світличної.

Новий альбом, як ствер-
джують перші його читачі, 
унікальний. У ньому сповна 
реалізовано творчі знахідки 
авторів, зокрема щодо по-
дачі та змісту. Шанувальни-
ки таланту одного з найви-
датніших європейських мит-
ців уперше отримують змо-
гу почерпнути з одного дже-
рела інформацію про творчу 
спадщину Іллі Рєпіна, зібра-
ну в музеях Харкова. Книж-
ка містить архівні й меморі-
альні матеріали, пов’язані з 
життям і діяльністю художни-
ка, значну частину яких опу-
бліковано вперше. У виданні використано мемуари Іллі Рєпіна «Да-
лекое близкое», епістолярну спадщину.

Як зазначила валентина Мизгіна, книжку такого формату на 
Харківщині було видано у 1950-х.

«Але за роки, які минули відтоді, змінилася концепція оцінки 
творчості Рєпіна, а головне — у музеях з’явилися нові твори. І ми 
вирішили показати не тільки життя художника на Харківщині, а й зі-
брати інформацію про все, з ним пов’язане, що зберігається в му-
зеях нашої області», — пояснила авторка проєкту. Цікавинка ново-
го альбому — те, що тексти доповнено десятками стислих біогра-
фічних довідок про особистості з кола спілкування митця, а також 
вміщено понад 90 кольорових і чорно-білих ілюстрацій.
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Під час змагань у дітей через гру перевіряли фізичну загартованість та вміння діяти в екстремальних умовах

Наші спортсмени показали хорошу гру і гідний результат

У запеклій боротьбі  
в загальному заліку рій 
«Соколи» посів І місце.
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