
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

субота, 12 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ  №196 (6559)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 11 жовтня 2019 року
USD 2453.0569 EUR 2705.7218 RUB 3.789 / AU 369970.04 AG 4361.54 PT 216604.92 PD 413830.70

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

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok
.c

om
/О

пе
ра

ці
я 

об
’є

дн
ан

их
 с

ил
 /J

oi
nt

 F
or

ce
s 

O
pe

ra
tio

n

ЄДИНА РОДИНА  
Де мати, там Вітчизна

ОДИН ІЗ НИХ
Крізь дві війни

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ
Кореспондент «Урядового кур’єра» 
разом з волонтерами побував у «сірій зоні» 

АРМІЯ З НАРОДОМ
Підполковник Сергій Яровенко пише  
історію щодня

ЧЕСТЬ І СЛАВА
«Доки матиму здоров’я, служитиму!»

ВІХИ ДОЛІ
Календар Тамари Довгич
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РЕАБІЛІТАЦІЯ
Норвежці допомагають влитися  
в мирне життя вчорашнім воїнам

ФОТОПОЕМА ВІЙНИ
Поезія Леоніда Логвиненка

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Майстер у спорті, «кіборг» у борні

ІНТЕРВ’Ю
Капелан Сергій Дмитрієв не бачив страху 
у наших військових

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА
Усе про пільги, права, землю,  
житло та гроші  
для військовослужбовців,  
учасників АТО/ООС та їхніх родин
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З Днем захисника України!
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Миколаївським обласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України відносно то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Голден-Буд» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 40856624), то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Івеко-Буд» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39295837), то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Будівель-
на компанія «Інтербуд» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 40356536) та колективного науково-вироб-
ничого підприємства «Тріботехніка» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 23082976) було прийнято розпо-
рядження «Про початок розгляду справи про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції» від 
16.07.2019 року № 43-р.

Повний текст розпорядження розміщено на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету Украї-
ни (http://www.аmс.gоv.uа/аmки/соntrol/mук/ик/рublish/
саtegory/83843).

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 

Обвинувачений Безим’янний Володимир Мико-
лайович, який народився 22 квітня 1959 року, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Китобой-
на, 81, та обвинувачений Джуган Михайло Петрович, 
який народився 30 квітня 1974 року, зареєстрова-
ний за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, 
м. Усть-Чорна, вул. Калініна, 33, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове 
засідання, яке відбудеться 21.10.2019 року о 10 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачені.

Суддя В. М. Попревич

Повістка про виклик обвинуваченого Вакал 
Максима Анатолійовича, 09.09.1984 р.н.,  

про здійснення підготовчого судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 
р.н. (останнє відоме місце проживання та реєстрації: м. Су-
ми, вул. Бельгійська, 23, кв. 16) викликається у підготов-
че судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження, яке призначене на 08 листопада 2019 року о 09 
год. 00 хв. а також на 25 листопада 2019 о 08-30 год., та 
02.12.2019 року о 08-30 год., та 10.12.2019 року о 08-30 
год. для участі у судових засіданнях за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України до За-
річного районного суду м. Суми, (м. Суми, вул. Академіч-
на, 13, зал № 100, тел. 0542- 600-629), головуючий суддя 
Мальована-Когер В. В.

Втрачене посвідчення 

судноводія, видане на ім’я Ямшанов Юрій Борисович, 

вважати недійсним.

Після смерті 10.02.2019 р. Данилової Євгенії Сергіївни, 
20.10.1932 р.н., відкрилася спадщина. Можливим спадко-
ємцям звертатися до відокремленого підрозділу П’ятої Хар-
ківської державної міської нотаріальної контори за адресою:  
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, протягом 30 днів з дня 
публікації.

АТ «СК «ВАРТА» повідомляє 

про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію 

випуску акцій № 976/1/10 від 28.10.2010 року

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад

Директора:
— навчально-наукового інституту фінансів, економі-

ки та менеджменту.
Завідувача кафедри:
— економіки, підприємництва та маркетингу;
— економічної теорії та економічної кібернетики;
— менеджменту і логістики;
— міжнародних економічних відносин та туризму;
— фінансів, банківського бізнесу та оподаткування.
Професора кафедри:
— фінансів, банківського бізнесу та оподаткування (3).
Доцента кафедри:
— економіки, підприємництва та маркетингу (14);
— міжнародних економічних відносин та туризму (6);
— менеджменту і логістики (1);
— публічного управління, адміністрування та права (4);
— фінансів, банківського бізнесу та оподаткування (8).
Старшого викладача кафедри:
— економічної теорії та економічної кібернетики (1);
— економіки, підприємництва та маркетингу (1);
— публічного управління, адміністрування та права (2);
— фінансів, банківського бізнесу та оподаткування (3).
Термін подання документів — до 1 листопада 2019 

року.
За додатковою інформацією звертатися за елек-

тронною адресою на офіційному сайті університету  
pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за телефоном 
(0532) 57-32-03.

Документи надсилати за адресою: 36011, м. Полтава, 
Першотравневий просп., 24.

Харківське обласне територіальне відділен-
ня Антимонопольного комітету України повідомляє 
про розміщення на офіційному веб-сайті Коміте-
ту http://www.amc.gov.ua рішень про порушення за-
конодавства про захист економічної конкуренції від 
02.05.2019 № 50-р/к у справі № 3/12-4-19 щодо ФІР-
МИ «ГАЗІНВЕСТБУД» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ідентифікацій-
ний код 21180650); від 25.06.2019 №81-р/к у спра-
ві № 2/20-2-18 щодо ТОВ «ГОЛДЕНХІМ» (ідентифі-
каційний код 39836479); від 25.06.2019 № 82-р/к по 
справі № 3/12-130-18 щодо ФОП ЙЕРО-ПАЛАМАР-
ЧУКА АНТОНА АНТОНІОВИЧА (ідентифікаційний но-
мер 3273712619), витягів з рішень про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкурен-
ції від 08.08.2019 № 97-р/к у справі № 2/01-69-19 
щодо ТОВ «БК «НАФТОГАЗБУД» (ідентифікаційний 
код 40084479); 31.05.2019 № 67-р/к у справі № 2/01-
50-17 щодо ТОВ «АЛЬЯНС-2004» (ідентифікацій-
ний код 33133511), ФОП Когана О.В. (ідентифікацій-
ний номер 2443613778), ФОП Трет’якова О.П. (іден-
тифікаційний номер 1972200693), ТОВ «ЛАДА-СЕР-
ВІС» (ідентифікаційний код 32888913) та ТОВ «ПРО-
МЕТЕЙ Х» (ідентифікаційний код 37365121); від 
01.08.2019 №92-р/к у справі № 2/01-97-18 щодо ПП 
«ЕНЕРГОМИР» (ідентифікаційний код 32778154) та 
ПП «НП ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 34079103); 
розпорядження від 27.08.2019 №145-рп/к про поча-
ток розгляду справи № 1/01-123-19 щодо ТОВ «ЛА-
МІ» (ідентифікаційний код 41176104) та ТОВ «ВАН-
КОР-ДНІПРО» (ідентифікаційний код 41424800).

Повістка про виклик у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 
за № 12017160500001667, за обвинуваченням Бойко П. С., який народився 
23.01.1995 року, в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 187 КК України. Потерпілий Бабаєв Кирило Олександрович, 10.08.1992 
року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Бреуса, 26,  
кв. 262, викликається в судове засідання, яке призначено на 24.10.2019 року 
о 16 годині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як потерпілий.

Суддя Іванов В. В.

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

Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович, 05.07.1979 р.н., зареєстрований: 
м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв.58, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 23.10.2019 року о 10 годині 00 хвилин до за-
ли судових засідань № 108 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК  
України.

Суддя Попревич В. М.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володими-
ра Миколайовича як обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 21 жовтня 2019 ро-
ку у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 
24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію 
Юріївну як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/133/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судо-
ві засідання, що відбудуться  29 жовтня 2019 року об 11-00 год. та 13 
грудня 2019 року об 11-30 год. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал 9 (каб 300).

Явка обвинуваченої в судові засідання обов’язкова.

Корольовськии районний суд м. Житомира викликає Жогу Артема 
Володимировича, 18.01.1975 р.н. як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/10028/17 1-кп/296/378/19 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л. С. в судове засідання, що відбудеться 21.10.2019 
року о 10 год. 30 хв., 16.12.2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

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

Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, зареєстрований за адресою: Одеська область, Арцизький район,  
с. Роща, вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 23.10.2019 року о 10 го-
дині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Cуддя Іванов В. В.

Ліквідатором ТОВ «Консервний завод 
«Універ» (ЄДРПОУ 32218536) проводить-
ся конкурс із визначення торгуючої ор-
ганізації, яка буде задіяна як організа-
тор проведення торгів (аукціону) з прода-
жу майна банкрута у процедурі банкрут-
ства. Пропозиції конкурсантів мають міс-
тити відомості щодо розміру винагороди, 
інформацію про досвід роботи з прове-
дення торгів (аукціонів), наявність ліцен-
зії на здійснення діяльності, відсутність 
зацікавленості відносно банкрута та інше. 
Пропозиції спрямовувати на адресу лікві-
датора: 02152, м. Київ, вул. Березняків-
ська, 2/40 протягом п’яти днів з дня публі-
кації оголошення.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне 

провадження за обвинуваченням Чернишенка Кирила Олександровича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Чернишенка Ки-
рила Олександровича, 02 травня 1973 року народження, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: Донецька область, м. Горлівка. вул. Войткова, буд. 12, в судове засідання з розгляду кри-
мінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться 15 жовтня 2019 року oб 11 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини не-
явки інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне 

провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28. ч. 2 ст. 366 КК України, та 
Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олек-
сандра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 3 ст. 28. ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 21 жовтня 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського. буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини не-
явки інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2019 р. № 923-р 
Київ

Про звільнення Ляпіної К. М.  
з посади Голови Державної регуляторної служби України

Звільнити Ляпіну Ксенію Михайлівну з посади Голови Державної регуляторної служби України відповідно до частини першої 
статті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України  О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2019 р. № 924-р 
Київ

Про призначення Шубіна В. М. першим заступником  
Міністра енергетики та захисту довкілля України

Призначити Шубіна Віталія Миколайовича першим заступником Міністра енергетики та захисту довкілля України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2019 р. № 925-р 
Київ

Про призначення Чижика К. Г. заступником Міністра енергетики  
та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції

Призначити Чижика Костянтина Григоровича заступником Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європей-
ської інтеграції.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2019 р. № 926-р 
Київ

Про призначення Сівіріна О. С.  
заступником Міністра культури, молоді та спорту України

Призначити Сівіріна Олексія Станіславовича заступником Міністра культури, молоді та спорту України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2019 р. № 927-р 
Київ

Про призначення Борнякова О. С.  
заступником Міністра цифрової трансформації України

Призначити Борнякова Олександра Сергійовича заступником Міністра цифрової трансформації України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 жовтня 2019 р. № 928-р 
Київ

Про призначення Рабчинської Л. С.  
заступником Міністра цифрової трансформації України

Призначити Рабчинську Людмилу Сергіївну заступником Міністра цифрової трансформації України з 15 жовтня 2019 року.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +18  +23 Черкаська +5  +10 +18 +23
Житомирська +6  +11 +18  +23 Кіровоградська +6  +11 +18 +23
Чернігівська +6  +11 +17 +22 Полтавська +6  +11 +17 +22
Сумська +5  +10 +16  +21 Дніпропетровська +6  +11 +18 +23
Закарпатська +4  +9 +18 +23 Одеська +8  +13 +18 +23
Рівненська +5  +10 +17 +22 Миколаївська +7  +12 +18 +23
Львівська +5  +10 +18 +23 Херсонська +7  +12 +18 +23
Івано-Франківська +4  +9 +18  +23 Запорізька +6  +11 +18 +23
Волинська +5  +10 +17 +22 Харківська +6  +11 +17 +22
Хмельницька +5  +10 +18 +23 Донецька +6  +11 +16 +21
Чернівецька +4  +9 +19  +24 Луганська +5  +10 +17  +22
Тернопільська +5  +10 +18 +23 Крим +7  +12 +17  +22
Вінницька +5  +10 +18 +23 Київ +8  +10 +19  +21

Укргiдрометцентр

Одеса відома не лише в Укра-
їні, а й за її межами. На-

віть за океаном у восьми шта-
тах США, Канаді та Бразилії є її 
тезки. Це місто по праву імену-
ють морськими воротами Укра-
їни. Має Одеса й інші назви — 
Південна Пальміра, перлина бі-
ля моря, столиця гумору тощо. 
А якщо врахувати, що тут понад 
900 пам’яток історії, архітектури 
й містобудування, то доведеть-
ся погодитися зі словами пісні 
Кості-моряка, що «вся Одесса 
очень велика». Звісно, аби поба-
чити все, чим знамените це міс-
то, потрібен не один день. Але 
якщо у вас обмаль часу, то по-
єднайте приємне з корисним: за 
пів дня прогуляйтеся пішки істо-
ричним центром Одеси, який за-
несено до Попереднього спис-
ку об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО.

Морські ворота 
України 

До порту, який називають мор-
ськими воротами нашої країни, 
від залізничного вокзалу мож-
на добратися тролейбусом або 
маршрутним таксі. Найкращий в 
Україні й один з найбільших у Єв-
ропі, він щорічно першим зустрі-
чає і проводжає мільйони турис-
тів, що прибувають до Одеси мо-
рем. У 2002 році морський вок-
зал прикрасив пам’ятник Дружи-
ні моряка. Це данина представ-
ницям прекрасної половини люд-
ства, які чекають своїх коханих 
з плавання. За повір’ям, якщо у 
важку хвилину попросити Дружи-
ну моряка про допомогу, то з ча-
сом усе обов’язково зміниться на 
краще.

Ще один знаковий пам’ятник 
біля входу на морвокзал — «Зо-
лотий хлопчик», який, за леген-
дою, дарує удачу всім, хто виру-
шає у плавання. На морвокза-
лі можна оглянути ще й експози-
цію якорів із різних регіонів Чор-
ного моря, відвідати морську арт-
галерею та яхт-клуб, експозицію 
Музею морського флоту України, 

зрештою просто помилуватися 
морем. Далі рушаємо в історичну 
частину міста. До неї від морвок-
залу ведуть найвідоміші на пла-
неті сходи.

Парадний вхід  
у місто

Так, це не перебільшення — 
вони справді відомі всьому світо-
ві. Спроєктовані 1825 року сходи 
в різні часи іменували по-різному: 
Рішельєвські, Гігантські, Кам’яні, 
Портові тощо. Сучасна назва за-
кріпилася після  кінокартини режи-
сера Сергія Ейзенштейна «Броне-
носець Потьомкін». У фільмі, що 
належить до скарбниці світово-
го кіномистецтва, є сцена, коли в 
трагічний момент сходами котить-
ся дитячий візочок. Цей епізод на-
стільки вразив глядачів, що сходи 
перейменували на Потьомкінські.

Доля цих сходів завдовжки по-
над 140 метрів дещо схожа на іс-
торію з Ейфелевою вежею: спер-
шу її не сприймали, а потім во-
на стала символом міста. Оде-
сити спочатку також жартува-
ли, що ця недешева й безглуз-
да примха графа Воронцова, за 
наказом якого її звели, потрібна 
тільки для того, щоб бронзовий 
Дюк міг спуститися до моря. Нині 
ж Потьомкінські сходи в рейтин-
гу найкрасивіших сходів Європи 
посіли шосте місце. А 2015 ро-
ку Європейська кіноакадемія на-
дала їм статус «Скарб європей-
ської кінокультури». Отже, через 
192 сходинки ви потрапляєте в іс-
торичну частину міста.

Поряд  
з пам’ятками 
архітектури 
історичні постаті

Вас зустріне бронзова постать 
Армана Емманюеля дю Плессі, 
герцога (дюка) де Рішельє, яку 
одесити з теплотою називають 
просто пам’ятником Дюку. Пер-
ший градоначальник Одеси до-
клав чимало знань і енергії для 

розвитку міста. Далі за маршру-
том Приморський бульвар, зна-
йомство з яким варто почати від 
Думської площі. Свого часу тут 
була Міська дума, нині — Одесь-
ка міськрада. На цій площі одеси-
ти збираються гуртом на свята й 
різні акції.

Тепер прямуємо бульваром до 
Воронцовського палацу і водно-
час милуємося вилаштуваними  
в одну лінію 15 неповторними бу-
динками. Після палацу графа Во-
ронцова наближаємося до мосту 
через Військовий узвіз. За ним у 
кінці бульвару виринає пам’ятник 
Апельсину, який, за легендою, 
врятував Одесу. Його містяни з 
гумором охрестили першим хаба-
ром. І небезпідставно. Свого ча-
су імператор Павло I ліквідував 
Будівельну експедицію, відкли-
кав у Петербург адмірала де Ри-
баса, який завзято розбудовував 
Одесу і порт. До речі, славнозвіс-
ну Дерибасівську вулицю названо 
на честь адмірала, якому 25 років 
тому тут встановили пам’ятник. 
А тоді,1800-го, після блокування 
розбудови міста життя в ньому 
наче завмерло. Тому члени ма-
гістрату вирішили направити до 
царя посланця з клопотаннями і 
подарунком. Дочекавшись при-
буття судна з помаранчами, ві-
дібрали та оплатили три тисячі  
найкращих апельсинів й відісла-
ли їх імператору. Цареві подару-
нок припав до смаку, і він скасу-
вав свої заборони.

Храм Орфея  
й Терпсихори

Побувати в Одесі й не побачити 
Одеського національного акаде-
мічного театру опери і балету не-
припустимо. Тож робимо від При-
морського бульвару кілька сотень 
кроків — і ми вже біля нього. Се-
ред 11 найвизначніших пам’яток 
Східної Європи за рейтингом жур-
налу «Форбс» лише один театр 
— Одеський. Його слава витка-
на з безлічі імен всесвітньо відо-
мих артистів і музикантів. У ньо-
му дав шість блискучих концертів 
Ференц Ліст, тут виступав компо-
зитор Петро Чайковський, якому 
артисти української драми, що га-
стролювали в Одесі, вручили лав-
ровий вінок із написом «Смертні 
— безсмертному». Пам’ятає те-
атр і виступи славетних співаків  
М. Баттістіні, С. Крушельницької,  
А. Солов’яненка, Є. Мірошничен-
ко, Б. Гмирі, М. Кабальє, майстрів 
балету І. Моісеєва, П. Вірського, 

гастролі А. Дункан, Г. Уланової,  
М. Плисецької та багатьох інших.

Місто-фортеця  
і українська Венеція

Білгород-Дністровський має 
одну з найбагатших історій серед 
українських міст. Вона сягає кінця 
VI ст. до н.е., коли вихідці з мало-
азійського міста Мілета на березі 
Дністра заснували місто Офіуссу 
— Тиру. Рештки стародавньої Ти-
ри залишилися на місці нинішньо-
го міста. Вони унікальна пам’ятка 
історії та культури. Ця фортифіка-
ційна споруда завжди захоплю-
вала і вражала потужністю та не-
приступністю. Сьогодні фортеця 
— пам’ятка національного зна-
чення, приваблива для численних 
туристів. У ній відбуваються пісен-
ні фестивалі, стіни фортеці штур-
мують у театралізованих виста-
вах, проводять тут і лицарські по-
єдинки.

Містечко Вилкове, яке імену-
ють українською Венецією, —
останній населений пункт на-
шої країни на берегах Дунаю пе-
ред його плином у Чорне море. 
Для місцевих жителів човен став 
звичнішим засобом пересуван-
ня, ніж автомобіль, оскільки ка-
налів тут значно більше, ніж ву-
лиць. Цікаво, що серед турис-
тів понад десять відсотків — іно-
земці. Вони з круїзних лайне-
рів пересідають на моторні чов-
ни місцевих жителів, щоб поба-
чити Вилкове та нульовий кіло-
метр, розташований на нами-
тому водними потоками остро-
ві. Цей шматок суші вилковча-
ни називають місцем, з якого по-
чинається Україна. Оскільки ту-
тешні жителі займаються рибо-
ловлею та виноградарством, то 
лише тут ви зможете поласува-
ти оригінальною юшкою, дунай-
ським оселедцем, який за сма-
ком різниться від звичних чор-
номорських, та особливим ви-
ном «Новак», зробленим з вино-
граду, що росте лише у цій міс-
цевості. 

Як у Білгороді-Дністровсько-
му, так і у Вилковому, не кажу-
чи вже про Одесу, до послуг ту-
ристів чимало готелів, апарта-
ментів, є також хостели. Тож ви-
бір за вами, куди і коли поїхати. 
Але будьте впевнені: Одеса вас 
не розчарує!
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути Одеської  
області можна дізнатися:

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської ОДА за 
адресою:   пр-т Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел (048) 718 93 31

електронна скринька: odtravel@odessa.gov.ua
Туристично-інформаційний центр м. Одеси за адресою:
вул. Леха Качинського, 5, м. Одеса (048)7251717, (094)9174691
https://www.tic.in.ua/?lang=uk

Одещина — не лише 
перлина біля моря…

Тридцять три артефакти  
в паливному баку 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

КОНТРАБАНДА. На контр-
ольному пункті в’їзду та виїз-
ду «Гнутове» затримали жи-
теля Маріуполя, який їхав 
на окуповану проросійськи-
ми незаконними збройними 
формуваннями територію До-
неччини, прихопивши солід-

ний вантаж — 33 новеньких 
мобільних телефони. 

Маріуполець всерйоз готу-
вався до перетину лінії роз-
межування: ретельно захо-
вав партію контрабандного 
товару на загальну суму май-
же 80 тисяч гривень у порож-
нині паливного бака автомо-
біля «шевроле». Та попри йо-
го зусилля, оглядова група, 

до якої увійшли бійці Доне-
цького прикордонного заго-
ну і співробітники Державної 
фіскальної служби України, 
виявили і вилучили контра-
фактний багаж. Його власник 
зізнався, що віз телефони до 
селища міського типу Комсо-
мольське, де мав намір вигід-
но перепродати їх, оскільки 
на окупованій території така 

високоякісна техніка потра-
пила у довжелезний список 
дефіцитних товарів.   

Прикордонники передали 
підприємливого маріупольця 
і контрафактний вантаж  пра-
воохоронцям, які приймуть 
відповідне правове рішення 
щодо спроби незаконного пе-
ревезення товарів через лі-
нію розмежування.   

Миколаївці 
подивилися дорослі 
мультики 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

КІНО. У межах днів сучасного мистецтва Агенція розви-
тку Миколаєва організувала для містян цікаве дійство. У про-
сторі 8-го причалу демонстрували найкращі анімаційні філь-
ми зі США, Азії  та Європи. Любителі дорослих мультфіль-
мів побачили 12 короткометражних стрічок із програми Між-
народного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва 
Linoleum-2019. 

Серед представлених робіт була і гучна українська аніма-
ційна стрічка «Кохання» Микити Лиськова, яка вже викли-
кала ажіотаж у всьому світі. Автор відобразив у ній україн-
ську реальність, зазначивши, що йому нічого не треба було 
вигадувати. 

Програмний директор Linoleum Анастасія Верлінська у ви-
ступі перед глядачами зазначила, що сучасна анімація дав-
но вийшла за межі веселого і смішного дитячого мультика. 
Їй під силу і складні філософські речі, і глибоко драматич-
ні сюжети. 

Нинішня добірка фільмів нерозривно пов’язана з темою 
фестивалю «Точки дотику», спрямованою на зменшення 
дистанції між людьми, щоб допомогти їм знаходити спільну 
мову. Після показу всі охочі мали змогу подискутувати на те-
му розуміння дорослих мультиків в Україні.

Дійство зібрало любителів сучасного мистецтва
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