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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ОРЖЕЛЬ:
«У нас рекордні запаси  

газу в сховищах,  
як і вугілля на складах. 

Це означає —  
Україна цієї зими  

без транзиту  
не замерзне». 

Аптеки візуалізують 
інформацію

НОВАЦІЇ. Розпочав роботу новий онлайн-інструмент за урядо-
вою програмою «Доступні ліки». У зручному форматі можна знайти 
всі аптеки, що працюють за цією програмою в радіусі семи кіломе-
трів від медзакладів із сімейними лікарями, педіатрами, терапевта-
ми. Пошук потрібної аптеки стане максимально зручним і швидким, 
бо дає змогу знайти найближчу до лікарні аптеку й отримати лікар-
ські засоби (http://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky). Це ста-
не в пригоді й місцевій владі та бізнесу — білі плями в медичній інф-
раструктурі стануть очевиднішими.

Інструмент показує, скільки пацієнтів із деклараціями обслуговує 
конкретний заклад та чи достатньо в означеному радіусі від нього 
аптек, які підтримують програму «Доступні ліки». Поблизу одного їх 
може бути 57, натомість навколо іншого — жодної, повідомляє прес-
служба Мінцифри.

Візуалізація інформації допоможе власникам аптечних мереж зро-
зуміти, як варто розширювати бізнес для задоволення попиту на ліки. 
Це стосується й комунальних аптек — їм місцева влада може допомог-
ти комп’ютеризуватися, щоб долучитися до програми «Доступні ліки».

70% 
народних депутатів, за даними  

Комітету виборців України,  
відвідували в листопаді всі сім 

пленарних засідань Верховної Ради 

ПОГЛЯД. Руйнуючи нинішню систему експлуатаційного 
утримання автодоріг, потрібно чітко усвідомлювати,  
що її замінить

Чи потрібні країні 
облавтодори

Міністр енергетики та захисту навколишнього 
середовища про мінімізацію ризиків цього 
опалювального сезону

4
У того, хто лататиме ями й розчищатиме шляхи від снігу, мають бути не лише дорожні знаки, а ще й спецтехніка

3 5
ОРІЄНТИР

Закон України «Про внесення 
змін до Митного кодексу 
України щодо деяких питань 
функціонування авторизованих 
економічних операторів»

Як штаб-квартира НАТО  
перетворилася на 
барвистий благочинний 
ярмарок, сцену й ресторан 
водночас  

МИЛОСЕРДЯ 
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Київ і Прага перезавантажують відносини
ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ. Наші країни й надалі максимально поглиблюватимуть ділові, політичні  
й культурні зв’язки

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук і Прем’єр-міністр Че-

хії Андрей Бабіш взяли участь 
у відкритті українсько-чеського 
форуму, який відбувся у Києві в 

межах офіційного візиту чесь-
кої делегації до України. Під 
час форуму підписано важли-
ві документи про співпрацю між 
українськими та чеськими ком-
паніями.

«Нині тут присутні понад три 
сотні представників україн-

ського та чеського бізнесу. Це 
свідчить про великий інтерес 
до України. Зараз торгівля між 
Україною та Чехією досягла ре-
кордних значень за всі роки не-
залежності нашої країни. Лише 
за вісім місяців 2019 року обсяг 
товарообігу зріс майже на 14%. 

Це 1,4 мільярда доларів, і це 
тільки початок», — оптимістич-
но зазначив Олексій Гончарук.

Він закликав чеський бізнес 
інвестувати в Україну, запев-
нивши, що країна збереже свій 
євроінтеграційний і євроатлан-
тичний шлях розвитку.

«Можете не сумніватися в 
тому, що Україна збереже єв-
роінтеграційний і євроатлан-
тичний шлях розвитку і нама-
гатиметься максимально по-
глибити ділові, політичні 
й культурні зв’язки з Єв-
ропою. 
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документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження №11-кп/824/1750/2019

Київський апеляційний суд 
___________________________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 12 год. 30 хв. «3» грудня 2019 року.

для участі в розгляді апеляційного проваджен-
ня за апеляційною скаргою захисника Хатнюк 
Ольги Олександрівни в інтересах обвинувачено-
го Бєлавєнцева Олега Євгеновича на вирок Свя-
тошинського районного суду м. Києва від 18 бе-
резня 2019 року у кримінальному проваджен-
ня № 42016000000002290 по обвинуваченню 
Бєлавєнцева Олега Євгеновича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 8 квіт-
ня 2014 року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в редакції 
Закону до 8 квітня 2014 року), ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М. А. 
_____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву О. Є. 

Місцезнаходження/місце проживання:

Російська Федерація, Ставропольський край,
м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26

Додатково просимо подати такі документи:

що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в судове засідання  
3 грудня 2019 року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити  
про неможливість з’явлення до суду.

Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

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, подо-
рожі 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.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні спеціального судового провадження на підставі ухвали су-
ду від 08.08.2017 року викликає як обвинуваченого Цибенка 
Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Пере-
можців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, на підставі обвинувального 
акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. З ст. 185, ч. 2, 3 
ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК 
України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судово-
го засідання, яке відбудеться 27 листопада 2019 року о 10 год. 
30 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Согутов-
ського Артема Борисовича, 17.09.1986 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, 
вул. Жилова, 6/6, за матеріалами кримінального провадження 
№ 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на підставі обвинувального 
акта відносно Согутовського А. Б. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 листопада 
2019 року о 16 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Оголошення про виклик до суду   
Вищий антикорупційний суд викликає в судове засідан-

ня як обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимирови-
ча, 06.06.1967 року народження, для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного 06 червня 2014 року до ЄРДР за 
№ 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володи-
мировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львови-
ча, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні відбудеться 25.11.2019 о 14 год. 00 хв. в при-
міщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ,  
вул. Хрещатик, 42-А. Головуючий суддя Мойсак С. М.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Гав-
рилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область,  
м. Приморськ, вул. Морська, 62/14, за матеріалами кримі-
нального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/125/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О. В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 листопада 
2019 року о 13 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Синянська Я. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України: 
Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 14.08.1965 р.н., заре-

єстрованому за адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний,22 
кв.5, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 28.11.2019 ро-
ку о 15 годині, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, що після смерті Те-

рещенко Світлани Констянтинівни, 1942 року народження, яка помер-

ла 11 березня 2014 року, мешкала: місто Суми, вулиця Римського-Кор-

сакова, будинок 24, квартира 96, була заведена спадкова справа. Про-

симо всіх спадкоємців у строк до 20 грудня 2019 року звернутися до 

нотаріуса за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73. 

Вважати втраченим 
оригінал договору  купівлі-продажу 

земельної ділянки, посвідчений 
нотаріусом Леончук І. А. Київського 

міського нотаріального округу 
31 жовтня 2014 р., зареєстрованого  
в реєстрі за № 2715. Кадастровий 

номер земельної ділянки 
3220881300:03:003:0502.  
Власник Киршенюк Ю. М.

Втрачене свідоцтво  

про право плавання 

під державним прапором України 

СN № 004935 від 15.08.2008 р. 

на ім’я ТУРІЯНСЬКОГО  

ЮРІЯ ДАВИДОВИЧА, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володимиро-

вич, 23.02.1977 року народження, відповідно до ст. ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 14 год. 00 
хв. 27.11.2019 року до Хмельницького міськрайонного 
суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 2 по-
верх, каб. 204, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15-64 
для проведення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000011 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття осо-
би на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який наро-

дився 24 жовтня 1961 року, зареєстрований за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 5; прожи-
ває за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шев-
ченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 27.11.2019 
року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Cуддя Іванов В. В.

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

провадження 
Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який 

народився 21 квітня 1973 року, зареєстрований за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул Соловйова, 1; про-
живає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Ко-
лобова, 15, кв. 247, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.11.2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових 
засідань № 131 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми-
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григорови-
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в судове засідання на 
25 листопада 2019 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеть-
ся у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

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: GL3N013838-GL3N013919 (69 лотів)
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:

09.12.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення  
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/45586-asset- 
sell-id-224920

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 
25.11.2019 року о 14:30 год. в приміщенні Вінницького міського 
суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17 в залі судових засідань № 32 відбудеться підготовче судове 
засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000243 
за обвинуваченням Коваленка Андрія Олексійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ковален-
ко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 5-е Авіамістеч-
ко, буд. 30 в, кв. 1.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття у судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Курбатової I. Л., суддів Іщук Т. П., Федчишина С. А.

Повістка про виклик до суду 

Ірпінський міський суд Київської облас-

ті викликає представників потерпілих ЗАТ 

«Skanios konstrulcijos», ЗАТ «Витамина Груп» 

для прийняття участі в судовому засіданні по 

обвинуваченню Дракова Сергія Володими-

ровича у вчиненні злочинів, передбачених 

ч.ч. 2, 3 ст. 289 КК України, яке відбудеться 

27.11.2019 року о 12-00 год. в приміщенні Ір-

пінського міського суду Київської області за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Приморський районний суд м. Маріуполя 
викликає як обвинуваченого: Кратірова Геор-
гія Костянтиновича, який мешкав за адресою:  
м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31, кв. 66, 
по кримінальному провадженню щодо Кратіро-
ва Г. К. у вчинені кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 25 листопада 
2019 року о 10-30 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, 
кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. 
У разі неявки до суду без поважних причин ого-
лошення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті за наявними ма-
теріалами справи.

Cуддя Д. Г. Пантелєєв

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента 
України від 3 травня 2017 року № 126

1. Внести до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями 
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів 
спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, 
організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та гра-
ничних військових звань за цими посадами, затвердженого Указом Президен-
та України від 3 травня 2017 року № 126 (зі змінами, внесеними Указами від 14 
лютого 2019 року № 37, від 26 квітня 2019 року № 170 та від 20 серпня 2019 ро-
ку № 607), такі зміни:

1) підрозділ «Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка» розділу «Міністерство 
освіти і науки України» виключити;

2) розділ «Державне космічне агентство України» викласти в такій редакції:
«Державне космічне агентство України

Представництва генерального замовника

Начальник представництва генерального замовника полковник 3

Перший заступник начальника представництва гене-
рального замовника

полковник 3

Заступник начальника представництва генерального за-
мовника

підполковник 2

Начальник філії представництва генерального замов-
ника

підполковник 4

Начальник відділу підполковник 6
Начальник групи підполковник 26
Провідний інженер підполковник

майор
4
27

Інженер майор 5

Національний центр управління та випробувань космічних засобів

Начальник Національного центру полковник 1
Перший заступник начальника Національного центру полковник 1
Заступник начальника Національного центру полковник 1
Начальник центру полковник 8
Начальник головного центру полковник 1
Заступник начальника центру підполковник 4
Заступник начальника головного центру полковник

підполковник
1
2

Начальник відділу полковник
підполковник

6
24

Заступник начальника відділу підполковник 10
Начальник служби підполковник

майор
9
2

Начальник групи підполковник 37
Начальник лабораторії підполковник 6
Начальник сектору майор 7
Начальник станції майор 8
Головний спеціаліст підполковник 9
Провідний спеціаліст майор 6
Спеціаліст майор 5
Провідний інженер підполковник 17
Інженер майор

капітан
49
20

Черговий оперативний підполковник
майор

6
17».

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

м. Київ
18 листопада 2019 року
№ 850/2019
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На Луганщині 
танцювали рок-н-рол 
і бугі-вугі

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗМАГАННЯ. Чемпіонат України з акробатичного рок-н-ролу прой-
шов на Луганщині вперше після 2014 року. До Сєверодонецька 
з’їхались кращі представники танцювальних клубів України — зага-
лом понад 250 спортсменів з Луганської, Харківської, Запорізької, Дні-
пропетровської областей та міста Києва.

Учасники й гості міста пересвідчилися, що у поїздках на схід немає 
нічого небезпечного, а для багатьох це стало трампліном для подаль-
ших перемог.

Організатором чемпіонату в області виступив відокремлений під-
розділ Всеукраїнської громадської організації «Федерація акробатич-
ного рок-н-ролу України» в Луганській області. За словами заступни-
ка голови Луганської облдержадміністрації Катерини Лезгинської, для 
Луганщини — це один з пріоритетних неолімпійських видів спорту. Го-
ловним суддею змагань став суддя національної категорії, президент 
Луганської обласної федерації рок-н-ролу Олексій Фоменко.

Каразінський університет святкує 215-річчя

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПОВАЖНА ДАТА. Один 
з найстаріших університетів 
Східної Європи, який  засну-
вав у Харкові видатний укра-
їнський науковець, винахідник, 
просвітитель і громадський ді-

яч Василь Каразін, відзначає 
215-річчя. Точна дата заснуван-
ня — 17 листопада, коли Олек-
сандр І підписав стверджуваль-
ну грамоту. 

Нині Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Ка-
разіна — один з найпрестижні-
ших в Україні вищих навчаль-

них закладів. Він входить у спи-
сок 500 найкращих університе-
тів світу.

Програма святкових захо-
дів та акцій на честь ювілею 
була насиченою й розмаїтою: 
урочисте засідання вченої ра-
ди, наукова доповідь, гала-кон-
церти, виставки, змагання зі 

стрільби з лука і ще багато ці-
кавих і захопливих дійств, за 
якими спостерігав сам засно-
вник, одягнений у мантію по-
чесного доктора університету, 
з постаменту пам’ятника. У різ-
них місцевостях Харкова члени 
каразінської спільноти на знак  
215-річчя посадили 215 дерев.

З України — до Голлівуда
ДИВИМОСЯ УКРАЇНСЬКЕ. У Тернополі вчетверте відбувся  
форум «КіноХвиля»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

«З України — до Голліву-
да» — цю фокусну те-

му кіноподії визначив доку-
ментальний фільм з одно-
йменною назвою. Режисер 
Станіслав Сукненко впро-
довж десяти років цікавив-
ся творчим життям і долею 
вихідців з України, які змо-
гли досягнути голлівудських 
верховин. Торік у Києві він 
репрезентував свою книжку 
з такою назвою. На її основі 
разом з Галиною Кувівчак-
Сахно й створив докумен-
тальну кінокартину.

Слово тут мав і Євген Ма-
мут — герой цієї стрічки, 
який створював спецефекти 
в таких фільмах, як «Брудні 
танці», «Леді-яструб», «Ку-
ди приводять мрії», «Ма-
триця», і удостоєний «Оска-
ра». Взагалі він доклався 
до творення майже сорока 
фільмів і семисот реклам-
них відео. У США заснував 
музей, експонати якого роз-

повідають про розвиток ві-
зуальних ефектів у кіно та в 
анімації.

Спеціально до Всеукра-
їнського кінофоруму в Тер-
нополі виготовили марку, 
присвячену Євгенові Маму-
ту, спецпогашення якої від-
булося під час «КіноХвилі». 
Його дружина Ірина Бори-

сова, художниця й ілюстра-
торка, на «КіноХвилі» пред-
ставила свій мультфільм 
«Риби немає».

Серед відомих гостей 
«КіноХвилі» були й режи-
сер Віктор Андрієнко, ав-
тори книг і сценаріїв Сергій 
Дзюба, Артемій Кірсанов, 
Андрій Кокотюха та інші.

Примітно, що свій доро-
бок змогли представити й 
молоді талановиті митці. Зо-
крема режисер та оператор 
з Тернополя Макс Мельник 
презентував документаль-
ну стрічку «Музей-скансен 
«Черняхівська культура» і 
короткометражки — «Одне 
життя» та «Пакет».

Цьогоріч тернопільці ма-
ли можливість перегляну-
ти чимало українських філь-
мів. З-поміж них патріотичні 
«Крути-1918», «Заборонений» 
про Василя Стуса, фільм-
мюзикл «Гуцулка Ксеня», 
епічна стрічка «Захар Бер-
кут». Правда російсько-укра-
їнської війни поставала з кар-
тин «Іловайськ-2014. Баталь-
йон «Донбас», «Форпост Лу-
ганськ». Запропонували й ані-
маційні доробки. Окрім твор-
чих зустрічей були й майстер-
класи, літературні репрезен-
тації, обговорення фільмів, 
кастинги. Під час творчих дис-
кусій говорили про особливос-
ті взаємодії кіно з телебачен-
ням і літературою.

На Сумщині визначили кращих юних фізиків  
і журналістів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТАЛАНТИ. Днями на Сумщи-
ні серед школярів відбулися два 
турніри. У змаганнях кращих до-
слідників фізики взяли участь 10 
команд із Сум, Конотопа, Глухо-
ва, Липової Долини, Свеси й Ко-
мишанської ОТГ Охтирського ра-

йону. Найглибші знання проде-
монстрували учні команди «Ле-
вітація» Сумської спеціалізова-
ної школи №10. Друге місце по-
сіли представники Конотопської 
гімназії і спеціалізованої школи 
№12, обласної гімназії-інтерна-
ту для талановитих і творчо обда-
рованих дітей. «Бронзу» виборо-
ли команди Глухівського міського 

центру позашкільної освіти і Сум-
ської спеціалізованої школи №17.

Натомість в обласному турнірі 
юних журналістів узяли участь 12 
команд закладів загальної серед-
ньої освіти Сум і Шостки. У напру-
женому творчому інтелектуаль-
ному змаганні перемогу здобу-
ла команда NotaBene Сумської 
гімназії №1, друге місце посіли 

«Еспада» Сумської спеціалізо-
ваної школи №10 та «Граносло-
ви» Шосткинського НВК (спеціа-
лізована школа-ліцей). Також ви-
значено кращих доповідача, ре-
цензента, полеміста, інтелектуа-
ла турніру. Переможці та учасни-
ки обох першостей одержали гра-
моти, дипломи, подарунки від ор-
ганізаторів.

На честь Євгена Мамута (ліворуч) випустили марку, яку 
презентує засновник «КіноХвилі» Леонід Бицюра (праворуч)
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У Сєверодонецьку пройшов V етап чемпіонату України  
з акробатичного рок-н-ролу та бугі-вугі
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