
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 10 ГРУДНЯ 2019 РОКУ  №237 (6600)

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 грудня 2019 року
USD 2368.8511 EUR 2623.5026 RUB 3.7173 / AU 346705.05 AG 4012.83 PT 212722.83 PD 443448.93

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:
«Наша головна  

червона лінія, від якої  
не відступимо  

на жоден міліметр, — 
міжнародно  

визнаний 
державний 

кордон України».

Митниця. 
Перезавантаження

ЗМІНА СИСТЕМИ. Учора розпочала роботу нова митниця. «Це 
ще тільки початок побудови нового держоргану, який справді пра-
цюватиме для платників податків, — наголосив голова Держав-
ної митної служби Максим Нефьодов. —  Але нам вдалось не до-
пустити потрапляння понад 500 сумнівних керманичів до лав но-
вої митної служби, скоротити кількість митниць з 26 до 16 і за-
безпечити майже не помітний для користувачів перехід від одно-
го держ органу до іншого».

Було проведено  перекомутацію системи у всій країні, переви-
пущено тисячі ЕЦП для співробітників. У центральному апараті 
працювала робоча група, яка розбирала всі складні випадки. Ще 
залишаються питання —  місця доставки, окремі випадки транзи-
ту, особливості роботи залізниці, які розраховують вирішити за 
тиждень, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Ка-
бінету Міністрів. До штату Державної митної служби переведено 
понад 50% працівників, і процес продовжать у грудні разом із по-
чатком конкурсів на заміщення вакантних посад.

177,38 долара
за тисячу кубометрів коштував  

у середньому імпортний природний газ 
у листопаді. Це на 11% менше,  

ніж у жовтні
РЕАЛІЇ. На Донеччині попрощалися з українським активістом, 
якого жорстоко вбили місцеві юні гопники 

Бахмутська трагедія

Міністр закордонних справ про наріжний камінь позиції 
глави держави на переговорах нормандської четвірки  
в Парижі
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Венеційська комісія жорстко 
розкритикувала зміни  
до законодавства про 
судоустрій, а також закликала 
Київ переглянути мовний закон 

ДЕМОКРАТИЧНІ СТАНДАРТИ

Україна вже стала великим 
імпортером аграрної продукції, 
однак ситуацію в молочному 
тваринництві досі визначає 
селянин-одноосібник
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Успішна гривня: що далі 
ФІНАНСИ.  Експерти одностайно стверджують, що зміцнення нацвалюти — позитивний 
чинник, який переконливо свідчить про розвиток  української економіки

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нині хіба що ледачий не 
торкався тем ненадан-

ня чергового траншу креди-
ту МВФ та фактично постій-

ного вже протягом багатьох 
місяців зміцнення національ-
ної грошової одиниці. Деякі 
ЗМІ кваліфікують це негатив-
но. Мовляв, далі наша країна 
зіткнеться з чималими еконо-
мічними проблемами. Зміцнен-

ня гривні щодо американсько-
го долара чи євро пов’язують 
начебто з тим, що напередодні 
земельної реформи латифун-
дистам потрібні чималі гроші, 
щоб викупити великі ділянки. 
«Урядовий кур’єр» намагався 

ретельно з’ясувати все це, щоб 
об’єктивно поінформувати чи-
тачів.

Рішення МВФ, про те,  що 
майбутнє надання Україні  
5,5 млрд гривень за новою про-
грамою фінансування, озвуче-

не днями Президентом Украї-
ни Володимиром Зеленським, 
без сумніву позначиться на 
подальшому зміцненні націо-
нальної валюти та нако-
пиченні золотовалютних 
резервів Нацбанку. 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ  

ТА РЕЛІГІЙ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
25 вересня 2019 р.                           Cєвєродонецьк                                       № 131-СЄВ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області  

28 листопада 2019 р. за № 128/2038   

Про затвердження Положення про обласний 
огляд-конкурс ансамблів серед викладачів 

мистецьких шкіл   
Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» (із змінами), статей 3, 7 Закону України «Про культуру» (із 
змінами), у зв’язку з необхідністю розповсюдження кращого педагогічного досвіду 
роботи викладачів мистецьких шкіл, з метою вдосконалення виконавської майстер-
ності викладачів мистецьких шкіл, активізації їх творчої діяльності

НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити Положення про обласний огляд-конкурс ансамблів серед виклада-

чів мистецьких шкіл, що додається.      
2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   

Начальник Аліна АДАМЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Управління культури, національностей  

та релігій Луганської обласної державної  
адміністрації 25 вересня 2019 р. № 131-СЄВ   

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні юстиції 

у Луганській області 28 листопада 2019 р.  
за № 128/2038   

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний огляд-конкурс ансамблів серед викладачів мистецьких шкіл      

I. Загальні положення
1.1. Обласний огляд-конкурс ансамблів серед викладачів мистецьких шкіл (да-

лі — Конкурс) проводиться щорічно, почергово окремо у кожній номінації, Управ-
лінням культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміні-
страції.   

1.2. Конкурс проводиться з метою виявлення та вдосконалення виконавської май-
стерності викладачів мистецьких шкіл, активізації їх творчої діяльності.   

1.3. Завданнями Конкурсу є підтримка національної, громадянської самосвідо-
мості викладачів мистецьких шкіл засобами мистецтва, сприяння розкриттю їх твор-
чої індивідуальності, розповсюдження кращого педагогічного досвіду роботи, пошук 
нових форм і методів роботи викладачів мистецьких шкіл.   

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в засобах масової інфор-
мації та через мережу Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку про-
ведення Конкурсу.   

II. Організація проведення Конкурсу
2.1. Організаторами Конкурсу виступають Управління культури, національностей 

та релігій Луганської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Луган-
ський обласний центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномис-
тецтва» та Обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж культури і мис-
тецтв імені Сергія Прокоф’єва».   

2.2. Для координації діяльності з питань підготовки та проведення Конкурсу ство-
рюється організаційний комітет (далі — Оргкомітет).   

2.3. До складу Оргкомітету входять представники організаторів Конкурсу (не мен-
ше 5 осіб).      

2.4. У рік проведення Конкурсу наказом Управління культури, національностей 
та релігій Луганської обласної державної адміністрації визначаються місце та тер-
мін проведення Конкурсу, затверджуються персональний склад Оргкомітету та жу-
рі Конкурсу, кошторис.      

III. Умови та порядок проведення Конкурсу   
3.1. У Конкурсі беруть участь інструментальні та вокальні ансамблі викладачів 

мистецьких шкіл Луганської області (далі — учасники Конкурсу).   
3.2. Конкурс проводиться в один тур у таких номінаціях:   
вокальні ансамблі — малий склад ансамблю (дует, тріо, квартет) та великий склад 

ансамблю (від п’яти до десяти учасників);   
інструментальні ансамблі — малий склад ансамблю (дует, тріо, квартет) та вели-

кий склад ансамблю (від п’яти до десяти учасників).   
3.3. Конкурсні вимоги в номінації «вокальні ансамблі»: учасники Конкурсу викону-

ють два різнохарактерних твори, один з яких обов’язково українського автора.   
До конкурсного прослуховування допускаються ансамблі з будь-яким акомпане-

ментом, а також з інструментальною фонограмою без запису вокалу.   
3.4. Конкурсні вимоги в номінації «інструментальні ансамблі»: учасники Конкурсу 

виконують два різнохарактерних твори, один з яких обов’язково українського автора.   
3.5. Тривалість конкурсного виступу — не більше 15 хвилин.   
3.6. Заява про участь в обласному огляді-конкурсі ансамблів серед викладачів 

мистецьких шкіл (за формою згідно з додатком до цього Положення) подається ке-
рівником навчального закладу за три тижні до початку проведення Конкурсу у трьох 
примірниках особисто або поштою Комунальній установі «Луганський обласний 
центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» за адре-
сою: 93404, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буди-
нок 23, та на електронну адресу: oblmetodcentr@ukr.net.

3.7. Обробка персональних даних керівників ансамблів та концертмейстерів здій-
снюється за їх згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних да-
них» (із змінами).      

ІV. Журі Конкурсу
4.1. Журі Конкурсу (далі — Журі) є робочим органом Конкурсу, завданням якого 

є прослуховування та оцінювання конкурсних виступів учасників Конкурсу, а також 
визначення переможців Конкурсу.   

4.2. До складу Журі, яке становить не менше трьох осіб, входять провідні викла-
дачі закладів мистецької освіти та обласних закладів культури мистецького спря-
мування.   

4.3. Журі оцінює виступи учасників Конкурсу за сумарною 12-бальною шкалою 
за такими критеріями:

виконавська майстерність та сценічна культура — від 0 до 4 балів;   
майстерність розкриття художнього образу — від 0 до 4 балів;   
технічний рівень та емоційність виконання — від 0 до 4 балів.   
4.4. Журі визначає переможців Конкурсу: володаря Гран-прі, лауреатів, які посіли 

I, II, III місця, та дипломантів, які посіли ІV місце, за підсумками набраних балів від-
критим голосуванням окремо по кожному складу ансамблю.   

4.5. Визначення переможців відбувається шляхом підрахунку балу за такою сис-
темою:   

Гран-прі — 12,0 балів;
І місце — 11,0 балів;
ІІ місце — 10,0 балів;
ІІІ місце — 9,0 балів;
ІV місце — 8,0 балів.   

4.6. У разі отримання кількома учасниками Конкурсу однакової кількості балів пе-
ревага надається тому учаснику Конкурсу, який набрав більшу кількість балів за кри-
терієм «виконавська майстерність та сценічна культура».   

4.7. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому законом порядку.   
4.8. Робота Журі не оплачується.   

V. Нагородження переможців Конкурсу   
5.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками.   
5.2. Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи за погодженням 

з Журі мають право нагороджувати переможців та учасників Конкурсу спеціальними 
призами, відповідно до чинного законодавства.   

5.3. Лауреати Конкурсу та володарі Гран-прі беруть участь у заключному Гала-
концерті переможців обласних творчих конкурсів.

VI. Фінансове забезпечення Конкурсу   
6.1. Конкурс є некомерційним заходом.
6.2. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань 

Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної ад-
міністрації, передбачених на заходи у галузі культури і мистецтв.   

6.3. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в установленому по-
рядку можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених чинним законо-
давством України.   

6.4. Витрати учасників Конкурсу, пов’язані з проїздом та харчуванням, здійсню-
ються за рахунок організацій, що здійснюють відрядження.   

Начальник відділу мистецтв, культурно-освітньої  
та організаційно-методичної  роботи Управління культури,  
національностей та релігій Луганської обласної державної  

адміністрації Людмила РУМЕГА   

Додаток  
до Положення про  

обласний огляд-конкурс ансамблів серед  
викладачів мистецьких шкіл 

(пункт 3.6 розділу IІІ)  

ЗАЯВА 
про участь в обласному огляді-конкурсі ансамблів серед викладачів  

мистецьких шкіл   

Прізвище, 
ім’я та по батькові керівника колективу
Прізвище, 
ім’я та по батькові концертмейстера
Кількісний склад колективу (кількість осіб)   
Номінація
Програма, що виконується, та тривалість  
конкурсного виступу      
Назва навчального закладу

Керівник навчального закладу      _______________    _________________________
                                                                (підпис)                (власне ім’я, прізвище)   
_____________ 20__ р.      
       (дата)       
 

ЗГОДА  
на обробку персональних даних   

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами) 
я, __________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата 
народження, місце проживання, телефон, адреса електронної пошти організаційно-
му комітету обласного огляду-конкурсу ансамблів серед викладачів мистецьких шкіл 
для організації і проведення цього конкурсу.   

«_____» ____________ 201__ р.                       ______________      (_______________________)   
                                                                     (підпис)                       (власне ім’я, прізвище)
Заповнюється керівником ансамблю (колективу) та концертмейстером окремо.   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2019 р. № 1085-р 
Київ

Про погодження призначення  
Олійника О. О. виконуючим обов’язки 
директора державного підприємства 

«Морський торговельний  
порт «Южний»

Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо призначення 
Олійника Олександра Олександровича виконуючим обов’язки директора дер-
жавного підприємства «Морський торговельний порт «Южний».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 жовтня 2019 р. № 1102-р 
Київ

Про звільнення Немчінова О. М.  
з посади державного секретаря  
Міністерства молоді та спорту  

України
Звільнити Немчінова Олега Миколайовича з посади державного секретаря 

Міністерства молоді та спорту України відповідно до частини першої статті 871 
Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1121-р 
Київ

Про призначення Погорілого О. В.  
Головою Державної служби України  

з безпеки на транспорті
Призначити Погорілого Олександра Вікторовича Головою Державної служби 

України з безпеки на транспорті з дати початку фактичного виконання ним по-
садових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до зако-
нодавства, встановивши випробування строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1122-р 
Київ

Про припинення повноважень  
президента Державного підприємства 

«Національна атомна  
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 

Недашковського Ю. О.
Припинити повноваження президента Державного підприємства «Націо-

нальна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Недашковського Юрія 
Олександровича відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу зако-
нів про працю України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 листопада 2019 р. № 1135-р 
Київ

Про введення додатково посад  
заступників Голови Національного  

агентства України з питань  
державної служби

Ввести додатково дві посади заступника Голови Національного агентства 
України з питань державної служби.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2019 р. № 1137-р 
Київ

Про відсторонення Янчука А. В. 
від виконання повноважень за посадою 
Голови Національного агентства України  

з питань виявлення,  розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних  

та інших злочинів
Відсторонити Янчука Антона Володимировича від виконання повноважень за 

посадою Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на час 
здійснення дисциплінарного провадження.  

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІТ ФІНАНС»  
(далі — ТОВ «ФК «АВІТ ФІНАНС») (код за ЄДРПОУ 
39917442, місцезнаходження: 49127, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Базова, буд. 8, приміщен-
ня 403) повідомляє, що загальними зборами учас-
ників ТОВ «ФК «АВІТ ФІНАНС» згідно протоколу  
№ 1-2019 від 14 листопада 2019 року прийнято рі-
шення щодо подання заяви до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг про виключення ТОВ «ФК «АВІТ 
ФІНАНС» з Державного реєстру фінансових установ.

КРГОМ «Олексіївське» повідомляє про скликання 

загальних зборів членів організації на 13.12.2019 ро-

ку о 09:00 годині, куди запрошуються усі члени ор-

ганізації. На зборах будуть вирішуватись питання 

про зміну засновника організації, голови правління 

та внесення змін до Статуту. Збори будуть проводи-

тись за адресою: Херсонська область, Каланчацький 

район, смт Каланчак, вулиця ім. Ю. Іржика, будинок 

мисливців.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Чернорі-
зова Анатолія Васильовича на Комісію з питань за-
хисту прав дитини, де розглядатиметься питання до-
цільності/недоцільності позбавлення батьківських 
прав Чернорізова Анатолія Васильовича відносно 
малолітніх Чернорізової Кіри Анатоліївни, 2008 р.н., 
та Чернорізова Богдана Анатолійовича, 2007 р.н.

Засідання відбудеться 11.12.2019 о 16:00 в примі-
щенні Голосіївської РДА за адресою: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 42, каб.№415.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича в судове засідання на 14 січня 2020 року о 15 
годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ», керуючись вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та ст. 51 ЗУ «Про охорону навколишнього 

природного середовища», проводить оцінку впливів на навколишнє середовище (ОВНС) намірів щодо реконструк-
ції нежитлової будівлі (школи) для розміщення навчального комплексу за адресою: вул. Кожум’яцька, 12-Б, у По-
дільському районі м. Києва.

Суттєві фактори, що можуть вплинути під час планової діяльності (при експлуатації) на стан навколишнього при-
родного середовища:

Вплив на земельні ресурси: замовником реконструкція проводиться в межах існуючої будівлі та прилеглої ділян-
ки, яка визначена за відповідними документами.

Вплив на водні ресурси: Умовами водопостачання є підключення до існуючих мереж водопостачання. Водопос-
тачання та каналізування забезпечується Технічними умовами про приєднання до міських мереж водопостачання 
та каналізування.

Можливе забруднення поверхневих і підземних вод: Умовами каналізування є середньодобове скидання стоків 
в побутову каналізацію, а місце підключення є каналізаційна мережа існуюча. Негативного впливу на водний ба-
сейн не передбачається.

Вплив на атмосферне повітря: за даними матеріалів ОВНС, в процесі експлуатації проектованого об’єкта в атмос-
ферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини від вентиляційних шахт. 

Вплив на флору: Реконструкція не вносить негативного впливу на ландшафт території, розвиток флори та фау-
ни. Об’єкти природно-заповідного фонду на ділянці будівництва відсутні. Запроектований об’єкт, включаючи його 
інженерні комунікації, не розміщується у межах  територій та об’єктів ПЗФ. Об’єкти флори підлягають збереженню.

Вплив на фауну: Спорудження   і   експлуатація  об’єкту   не   пов’язані   з   можливим  погіршенням умов існу-
вання видів фауни.

Вплив на соціальне середовище: Реконструкція не призведе до погіршення умов життєдіяльності місцевого на-
селення. 

Вплив на техногенне середовище: реконструкція і експлуатація об’єкта проектування не впливатиме на промис-
лові, сільськогосподарські та житлово-цивільні об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію терито-
рії, пам’ятники архітектури, історії, культури та інші елементи техногенного середовища, оскільки вони знаходять-
ся поза зоною впливу даного об’єкта. 

Виробничі та господарсько-побутові відходи та їх вплив на довкілля: В процесі господарської діяльності проек-
тованого об’єкта утворюються ТПВ, накопичуватимуться в контейнерах і по мірі накопичення вивозитимуться згід-
но угоди.     

Оцінка   впливу   на довкілля запроектованого  об’єкта — вплив визнається екологічно допустимим.
Зобов’язання замовника:
Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення, що наведені в документації у відповідності з нормами і 

правилами охорони навколишнього середовища та вимогами на всіх етапах реконструкції і подальшої експлуатації.
Відгуки та побажання надсилати в місячний термін з дня виходу публікації за адресою: м. Київ, вул. Кожум’яцька, 

12Б.
Замовник ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ»  

Генпроектувальник  
ТОВ «Ріелторство та  будівництво»

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Нові-
кова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК 
України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинувачено-
го (іn аbsentia) в порядку спеціального судового про-
вадження. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторо-
вич, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: м. Донецьк вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Ва-
силь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлот-
ська, 88а/10, викликаються до суду об 11.00 год. 23 
грудня 2019 року (корп. № 2, каб. №18), для участі у 
судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федо-
ренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (іn аbsеntia) в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений: Федорен-
ко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Репіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіїв-
ка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 9 год.  
30 хв. 26 грудня 2019 (корп. № 2, каб. № 18), для 
участі у судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді.

 Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в підготовче судове засідання як 
обвинуваченого  Грібачова Віктора Миколайови-
ча, зареєстрованого за адресою:  вул. Тюленіна, 8,  
смт Станиця Луганська, Луганської області, по кримі-
нальній справі  № 409/2296/18 у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
17.12.2019 року о 13:00 год. у залі Білокуракинсько-
го районного суду Луганської області за адресою: 
92200, Луганська область, Білокуракинський район, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі  
на підставі ст.297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 ро-

ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Станично-Луганський район смт Петропавлівка, пров. 
Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни, викликається у судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке призначено на 13 годину 30 хви-
лин 19 грудня 2019 року в приміщенні Біловодського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у судовому за-
сіданні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою останнього місця проживання, а саме: вул. Республікан-
ська, 21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська об-
ласть.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Соболєв Є. О.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваче-
ного Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29а, кв. 2, за матеріалами кри-
мінального провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/402/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Сикала В. П. за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В. П. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 23 грудня 2019 
року о 9 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя Козюменська В. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кри-
мінального провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/115/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна І. В. за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 20 грудня 
2019 року о 9 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 607/13230/18, 1-кп/425/198/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лиманському І. С. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 20 грудня 
2019 року о 9 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя Я. М. Синянська

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в підготовче судове засідання як обви-
нувачену Ліхалат Наталію Олександрівну, зареєстро-
вану за адресою:  кв. Мирний, буд.19, кв. 12, м. Лу-
ганськ, по кримінальній справі  № 409/2566/19 у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
20.12.2019 року об 11:00 год. у залі Білокуракин-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський 
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі 
обвинуваченої на підставі ст.297-1 КПК України. 

Ухвала про здійснення спеціального досудового 
розслідування від 25.09.2019 року.

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, 
на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до 
судового засідання, яке відбудеться 17 грудня 2019 року о 
9 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя Синянська Я. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт Золоте-5, вул. Вироб-
нича, 26/16, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/11119/18, 1- кп/425/158/19, на підставі обвинувально-
го акта відносно Крючкова В.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В. М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 грудня 
2019 року о 9 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Лантрата Сергія Миколайовича, 10.06.1975 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Брянка, вул. Хмельницького 6/8, за матеріалами кримі-
нального провадження № 607/7512/17, 1-кп/425/376/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Лантрата С. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лантрату С. М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 грудня 
2019 року о 9 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Грібачова Віктора Миколайовича, 03.03.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
смт Станиця Луганська, вул. Тюленіна, 8, за матеріалами кри-
мінального провадження № 409/916/18-к, 1-кп/425/377/19, 
на підставі обвинувального акта відносно Грібачова В. М. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Грібачову В. М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 грудня 
2019 року о 9 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимів-
ну для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016010000000251 відносно 
Удовіної Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 15.01.2020 р. о 13.00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 23.12.2019 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал су-
дових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР  
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольга Гри-
горівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 27.01.2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал с/з № 2. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Скорін А. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський ра-
йон, Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за 
матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18-к,  
1-кп/425/375/19, на підставі обвинувального акта відносно 
Ворошилова Г. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г. П. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 грудня 
2019 року о 9 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого: КАРПЕНКА 

Олександра Миколайовича (к/п №12012000000000029) у кримінальному проваджен-

ні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні криміналь-

них правопорушень. передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 

ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що підготовче су-

дове засідання відбудеться 19 грудня 2019 о 12:00, 27 грудня 2019 о 10:00, 16 січня 

2020 о 10:00, 23 січня 2020 о 10:00, 30 січня 2020 о 10:00 год. в приміщенні Святошин-

ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду оголошення вважається належним повідомлен-

ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю потерпілого. 

Суддя Косик Л. Г.

Обвинувачений Губарєв Павло Юрійо-

вич, 10.03.1983 р.н., викликається до Пе-

черського районного суду м. Києва 18 

грудня 2019 року на 10-00 год. за адре-

сою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 

302, суддя Смик С. І., для участі в підго-

товчому судовому засіданні з розгляду 

кримінального провадження за обвинува-

ченням Губарєва П. Ю. за ч. 3 ст. 109, ч. 1  

ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, 

ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Приватний нотаріус Житомирського 
міського нотаріального округу Ширяєва 
О. В. повідомляє про відкриття спадщини 
до майна померлої 21 грудня 2018 року 
Біленької Валентини Олександрівни. Про-
поную спадкоємцям першої черги спадку-
вання за законом, які прийняли спадщину 
до майна померлої Біленької Валентини 
Олександрівни, у триденний термін з мо-
менту публікації цього оголошення звер-
нутись до нотаріуса. Робоче місце нота-
ріуса зареєстровано за адресою: 10014, 
м. Житомир, майдан Соборний, 2/2,  
кв. №89. Тел. 0982011608.

ВТРАЧЕНИЙ СУДНОВИЙ БІЛЕТ 

НА МОТОРНЕ СУДНО «ЮЖАНКА» 

№ ДНП-1567К , РЕГІСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 

СУДНА SRU 009376, РІК ПОБУДОВИ — 

1974, ПІДВІСНИЙ ДВИГУН 

«Ноndа ВF20 D» ОДИН, 20К.С., 

ЗАВ № ДВИГУНА ВАМJ-1013479, 

ВИДАНИЙ НА ІМ’Я 

САГАЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 гРУдНЯ

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

УПЕРШЕ. Носити й вив’язувати 
хустки (не лише як елемент гар-
деробу, а й як оберіг) — давня 
традиція на Поліссі та Волині і в 

Україні загалом. Нагадати про неї 
сучасним жінкам вирішили в Рів-
ному теж. Адже й сьогодні хустки, 
хустинки, шалики додають довер-
шеності жіночим образам. Утім, 
коли знаходиш у бабусиній скрині 
родинну реліквію й декоруєш нею 

свій гардероб, емоції та враження 
неперевершені.   

«дівчата, ревізуємо свої скри-
ні, дістаємо бабусині та мами-
ні хустки, готуємося до Всеукра-
їнського флешмобу на Катери-
ни!» — закликала через свою сто-

рінку у фейсбуці авторка ідеї за-
ступник Рівненського міського го-
лови галина Кульчинська. І дода-
ла: «Скриню відкрила, хустку вже 
знайшла», підтвердивши це фо-
тографіями. Ідею активно підтри-
мали рівнянки: у фейсбуці ство-
рили групу «Рівне в українській 
хустці». 

А напередодні в місті провели 
майстер-клас із вив’язування хус-
ток від завідувачки сектору етно-
графії обласного краєзнавчого му-
зею авторки книжки «Традицій-
ний одяг Рівненщини» (за період 
від палеоліту до 40-х років минуло-
го століття) Алли Українець та май-
стра народної творчості Раїси Ца-
пун. 7 грудня треба було зробити 
фото у хустці і розмістити його на 
сторінці з коротким описом свого 
образу і вбрання. А вже наступно-
го дня Книга рекордів України про-
аналізувала наповнення і виявила, 
що уперше в історії України на од-
ній фейсбук-сторінці зібрано 2 648 
жіночих світлин в українських хуст-
ках. Це гідно встановлення все-
українського рекорду «Найбіль-
ша кількість жіночих зображень в 
українських хустках на одній фей-
сбук-сторінці». 
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Вулицю назвали  
на честь «кіборга»

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТ. У Вінниць-
кому обласному крає-
знавчому музеї демон-
струють виставку, при-
свячену  дню Збройних 
сил України та пам’яті 
«кіборга» вінничанина 
Сергія Зулінського (по-
зивний «Зулік»). Екс-
позиція містить особис-
ті речі захисника, доку-
менти і світлини.  

Він народився 7 квіт-
ня 1987 року, закінчив 
Вінницький гуманітар-
но-естетичний коледж, 
а строкову службу про-
ходив в аеромобільних 
військах. На неоголо-
шену війну на сході держави Сергій пішов добровольцем: сержант-ко-
мандир відділення 81-ї окремої аеромобільної бригади 90-го окремого 
аеромобільного батальйону. Військовий підрозділ, в якому він був, 28 
жовтня 2014 року зайняв позиції в донецькому аеропорту. Його оборона 
—  символ нескореності та мужності українських бійців.  242 дні україн-
ські військові, добровольці, медики та волонтери героїчно протистояли 
агресії російських окупаційних військ і бойовиків, захищаючи українську 
землю і незалежність держави. 

19 січня 2015 року Сергій зателефонував дружині Катерині: «Привіт, 
кохана, я живий». Це був його останній дзвінок. Коли наступного дня 
дружина набрала його номер, то у відповідь почула  голос з російським 
акцентом: «Он больше не вернется».  Певний період Сергія вважали 
зниклим безвісти. Наприкінці березня 2015 року рідні впізнали його ті-
ло в одній із лікарень міста дніпра.  З усіма почестями Сергія Зулінсько-
го поховали у Вінниці на алеї Слави центрального кладовища. Тисячі 
вінничан проводжали в останню дорогу воїна-захисника. Сергія Зулін-
ського за особисту мужність і героїзм нагороджено орденом «За муж-
ність» III ступеня (посмертно), нагрудним знаком «За оборону донецько-
го аеропорту» (посмертно). У Вінниці на будинку, де він мешкав, а та-
кож на приміщенні гуманітарно-естетичного коледжу, в якому навчав-
ся, встановили меморіальну дошку. Рішенням Вінницької міської ради 
вулицю Тарногродського перейменували на вулицю Сергія Зулінського.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5

Житомирська +2 -3 0 +5 Кіровоградська 2 -3 0 +5
Чернігівська +2 -3 0 +5 Полтавська +2 -3 0 +5
Сумська +2 -3 0 +5 Дніпропетровська +2 -3 0 +5
Закарпатська +2 -3 +1 +6 Одеська -1 +4 +1 +6
Рівненська +2 -3 0 +5 Миколаївська -1 +4 +1 +6
Львівська +2 -3 0 +5 Херсонська -1 +4 +1 +6
Івано-Франківська +2 -3 0 +5 Запорізька -1 +4 +1 +6
Волинська +2 -3 0 +5 Харківська +2  +3 0 +5
Хмельницька +2 -3 0 +5 Донецька +2 -3 0 +5
Чернівецька +2 -3 0 +5 Луганська +2 -3 0 +5
Тернопільська +2 -3 0 +5 Крим -1 +4 +3 +8
Вінницька +2 -3 0 +5 Київ -1 +1 +1 +3

Укргiдрометцентр

Чи плавали козаки на підводних човнах?
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. Україна тільки бу-
дує флот на Чорному морі, проте 
слабким він був не завжди. У кін-
ці ХVII — першій третині XVIII сто-
ліття козацький флот спромож-
ний був на рівних протистояти 
найсильнішому на той час фло-
ту світу — османському, з яким 
уся Європа не могла впорати-
ся. Із джерел відомо, що своєю 
вправністю у морських боях, від-
чайдушністю і дотепністю під час 
штурмів прибережних фортець 
козаки викликали захоплення су-
часників. 

«Козаки вчинили битву та-
кого рівня, що ангели в небе-
сах були в захваті й були зача-
ровані від лютості бою», — пи-
сав про морську битву козаків 
із турецьким флотом біля Ка-
ра Хармана (1625 р.) осман-
ський літописець Кятіб Челеб. 
Того самого року французький 
посол у Стамбулі Філіп де Арле 
де Сезі називав козаків госпо-
дарями Чорного моря, а посла-
нець шведського короля Жак 
Руссель звертався у 1632 році 
до українських козаків як до во-
лодарів дніпра і Чорного моря.

Про це в межах проєкту «Ві-
домі історики на полі Полтав-
ської битви» розповів київський 
історик і реконструктор козаччи-

ни, засновник лабораторії істо-
ричного костюма Святослав Си-
чевський. Він презентував пол-
тавцям книжки про козацький 

флот, принагідно спростувавши 
міф про існування козацького під-
водного флоту. Лекція, яку про-
слухали науковці й представники 

влади Полтави, відбулася в музеї 
«Поле Полтавської битви» в залі-
експозиції, присвяченій добі коза-
цтва та гетьманщини.

Премія, що спонукає до творчості
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЛАУРЕАТИ. Стали відомі пере-
можці конкурсу на здобуття Всеу-
країнської літературної премії іме-
ні Василя Симоненка, встановле-
ної Черкаською обласною радою 
та облдержадміністрацією у 2019 
році. Лауреатами премії в номі-
нації «За кращу першу поетич-
ну збірку» визнано  Ігоря Мітро-
ва (Крим—Київ) за збірку поезій 
«голландський кут»,  а в номіна-

ції «За кращий художній твір» — 
Василя Шкляра (м. Київ) за роман 
«Троща». 

У «голландському куті» зі-
йшлися іронічні сюжети, вигадли-
ві образи та доволі строката тема-
тика — від археології до побуто-
вих пригод, від Криму до кіно. Вас 
здивують експресивні, метафо-
ричні тексти, сповнені своєрідно-
го відчуття трансу. З іншого боку, 
в книжці чимало творів, в основі 
яких іронічні, побутові й подекуди 
дещо брутальні історії. Звичайно 

ж, у багатьох віршах з’являються 
кримські мотиви. Поезія Ігоря Міт-
рова часом дуже легка.

«Троща» — роман про УПА, 
про перемогу людини над об-
ставинами і над собою. Василь 
Шкляр глибоко досліджував істо-
рію УПА, тогочасний період, спіл-
кувався з очевидцями тих подій, 
звертався до певних ґрунтовних 
наукових досліджень, навіть роз-
мовляв галицьким діалектом, аби 
правильно відтворити його у своє-
му романі. Сам автор вважає, що 

книжку написав для того, щоб по-
казати світові: українці не змири-
лися з режимом і продовжують 
боротьбу, як і раніше. для голов-
ного героя, вояка УПА, війна вже 
минула, проте боротьба не забу-
лася. У романі мало епічних подій, 
мало сюжетних ліній, але в ній чу-
дово описано життя та настрій ге-
роїв. Є й лінія кохання — любов-
ний трикутник між Стодолею, Ми-
хайлиною й Брозом — якою ав-
тор уміло заінтригував читачів. А 
її розв’язка просто вражає. 

Жіноцтво 
в яскравій 
хустці

Сергія Зулінського  
(на фото з родиною) за особисту 
мужність і героїзм посмертно 
нагороджено орденом «За мужність» 
III ступеня і нагрудним знаком  
«За оборону Донецького аеропорту»

Дослідник історії козаччини реконструктор Святослав Сичевський (ліворуч) презентував 
полтавцям напрацювання у спільному проєкті з науковцями, яких представляла професор, 
завкафедри історії України Полтавського педуніверситету Людмила Бабенко (праворуч)

Заступник 
Рівненського
міського  
голови авторка 
ідеї Галина 
Кульчинська  
до свята 
приготувалася 
добре
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