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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:
 «В основоположних 

документах НАТО 
немає положення про 
неможливість вступу 
країни з конфліктом. 

Політичне рішення 
залежатиме від нашого 

розвитку: реформ, 
забезпечення 

демократії та 
верховенства права».

Банки паніці  
не піддаються 

ФІНАНСИ. Вітчизняна банківська система під час карантину пра-
цюватиме у звичайному режимі, а банки залишаються стійкими, ви-
соколіквідними, капіталізованими й безперебійно обслуговувати-
муть клієнтів. Регулятор завжди готовий забезпечити підтримку лік-
відності банківської системи, у якій на сьогодні історично високі по-
казники. Нацбанк готовий заспокоїти валютний ринок, за необхід-
ності й надалі проводячи валютні інтервенції для згладжування кур-
сових коливань, як робив це минулого тижня і щодня цього тижня.

В НБУ запевняють, що готові зробити все необхідне для забезпе-
чення безперебійного касового обслуговування і поповнення банко-
матів у разі підвищеного попиту на готівку. Нацбанк готовий знеза-
ражувати гривневі банкноти у сховищі.

«Радимо всім громадянам дотримуватися рекомендацій Міністер-
ства охорони здоров’я і якомога рідше відвідувати громадські місця, 
зокрема й відділення банків. Користуйтеся послугами дистанційно-
го банкінгу і будьте здорові!» — йдеться у коментарі НБУ у фейсбуці. 

42,32 млн тонн 
зерна експортовано з початку  

2019—2020 маркетингового року.  
Це на 8,3 млн тонн більше, ніж торік за 

аналогічний період

КРИВАВА ШЕСТИРІЧКА. 13 березня 2014-го в Донецьку 
носії «рускава міра» спровокували побоїще учасників 
проукраїнського мітингу, розпочавши список жертв  
гібридної війни

Гібридовірус від сусіда

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської  
та євроатлантичної інтеграції про спростування міфів 
стосовно Альянсу 
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Війна на Донбасі продовжує 
калічити та вбивати цивільних —
оприлюднено доповідь ООН 
щодо ситуації з правами людини 
в Україні

МОНІТОРИНГ

Фахівець 
роз’яснює,  
хто може вийти 
на пенсію на 
пільгових умовах
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ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/487/2020

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. 23 березня 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

  04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
  буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошин-
ського О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Білен-
ка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду міс-
та Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. та за апе-
ляційними скаргами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на 
ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 березня 
2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлен-
ня описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення 
вироку суду першої інстанції відмовлено

  
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. 

  Додатково просимо подати такі документи:

  Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 
залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю:
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик:
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Грачова Сергія Вікторовича, відома адреса реєстрації та проживання: Україна, Луганська область, м. Красний Луч,               

вул. Перекопська, буд. 37, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 16 березня 2020 року  
о 10.00 год. до Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного кон-
флікту, Офісу Генерального прокурора за адресою: Україна, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26-а, каб. № 703 для вручення 
письмового повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 12014130580000927 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1  
ст. 258-3, ст. 248, ст. 349, ч. 2 ст. 28,    ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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 у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості 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 на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК Укра-

їни порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс-
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього наклада-
ється грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-

важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській 
областях та в умовах збройного конфлікту управління нагляду
та інформаційно-аналітичної роботи у кримінальних провадженнях
щодо злочинів, вчинених на тимчасово  окупованих територіях
у Донецькій і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту 
Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора                     М. Клименко                                              
04 березня 2020 року

Повідомлення про реорганізацію  

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ПП «СВІТЛАНА» (ЄДРПОУ 32144234)  

(далі — Товариство) повідомляє 

про прийняття 17.02.2020 року рішення 

про реорганізацію Товариства, а саме: 

припинення шляхом приєднання 

до ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» 

(ідентифікаційний код 32513287).

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд повідомляє потерпілих Парахуту Володимиру Миколайовичу, 1967 р.н., Грінчен-
ка Миколу Федоровича.1956 р.н., Бодня Ігоря Васильовича.1962 р.н., Наружного Василя Миколайовича, 1956 р.н., 
Либанова Юрія Веніаміновича, 1945 р.н., Ахмерова Андрія Равільовича, 1981 р.н., Шевченка Сергія Миколайовича, 
1959 р.н., Горбань Світлану Федорівну, 1967 р.н., Мазуленко Василя Олександровича, 1978 р.н., Олійника Михай-
ла Юрійовича, 1985 р.н., Сафонову Альону Андріївну, 1989 р.н., Коваленко Олену Олегівну, 1973 р.н., Сокол Сергія 
Валерійовича, 1978 р.н., Фільченка Валерія Юрійовича. 1951 р.н., Котлюбу Тетяну Іванівну, 1960 р.н., Єрмак Олек-
сандра Івановича. 1975 р.н., Торянік Ольгу Михайлівну, 1974 р.н., Маністова Михайла Анатолійовича, 1992 р.н., То-
рубалко Анатолія Петровича, 1948 р.н., Ткаченка Олександра Анатолійовича, 1957 р.н., Фарафонова Володимира 
Валерійовича, 1972 р.н., Руденка Олексія Олеговича, 1993 р.н., Сиваш Євгенію Олександрівну, 1986 р.н., Шмой-
лова Євгена Віталійовича, 1987 р.н., Артемова С. Є., представника ЗНУ - К. Б. Борисова, представника гімназії № 2  
ім. Л. Українки Кравченко В. В., у кримінальному провадженні щодо Бабенка К. Л. за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 
КК України, що апеляційний розгляд даного провадження призначений на 19 березня 2020 року на 11 год. 45 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162.
Суддя С. В. Дадашева

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Ле-
ніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. 
Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеться 19.03.2020 року об 11-00 
год. та 31.03.2020 року о 09-00 год. до Якимівського районного су-
ду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пуш-
кіна, 25 тел. (06131)6-13-20) для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачен-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Повідомляється про відкриття спадщини після смерті Сметаніної Ніни  

Андріївни, 16 березня 1952 р.н., яка була зареєстрована в м. Харкові, 

вул. 23 серпня, 42, кв. 41, та померла 14 вересня 2019 р.

Приватний нотаріус Бака О. В. (Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) запрошує 

спадкоємців померлої 20.12.2019 року Камінської Дарії Стефанівни.

Втрачений довірителем примірник Додаткової 
угоди від 21.07.2017 р. до Договору № 75521 про участь у ФФБ  

від 26.05.2016 р., укладеного між АТ АКБ «Аркада»  
та Аверковою Оленою Романівною, вважати недійсним.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідо-

мляє, що вироком від 28 лютого 2020 року Маманазаров Ігор 

Алімович, 22.05.1964 року народження, визнаний винним у вчи-

ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та засу-

джений до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 

(десять) років, з конфіскацією майна, окрім конфіскації житла. 

Головуючий суддя Морока С. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження №417/4457/17 за обвинуваченням Незамутіно-
ва Михайла Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Незамутінова Михайла Павловича в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 18 березня 2020 року о 13 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського району, Лу-
ганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Дідорен-
ко А. Е., суддів Рукас О. В., Чернік А. П.

На підставі наказу Державного агентства водних ресурсів України №131 від 18.02.2020 ро-
ку «Про реорганізацію Новоград-Волинського МУВГ» та  наказу Державного агентства вод-
них ресурсів України від 24.02.2020 року №166 «Про внесення змін до наказу Держводагент-
ства від 18.02.2020 року №131» припинити діяльність Новоград-Волинського міжрайонно-
го управління водного господарства як юридичної особи (код ЄДРПОУ 01033832, м. Ново-
град-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236, Житомирська область, 11700) шляхом 
приєднання до Пулинського міжрайонного управління водного господарства (далі Пулинське 
МУВГ) (код ЄДРПОУ 05579849, вул. М. Грушевського, 12, смт Пулини, Пулинський район, 
Житомирська область, 12001).

Голова комісії з реорганізації, в.о. заступника начальника Пулинського МУВГ  
Роговий О. М.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Бахмут 
Донецька область вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена у даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (м. Бахмут Донецька область, вул. Миру 5, кім. 307) для участі у роз-
гляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрова-
на та мешкає за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Каліні-
на, 104), на 20 березня 2020 року на 10 годину 30 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. В. Шевченко

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Ягельський Ігор Валентинович, що мешкає за 

адресою: Донецька область м. Бахмут(Артемівськ), вул. Миру, 
47/7, на підставі ст. ст. 9, 135, 137, 314 КПК України викликаєть-
ся на 23 березня 2020 року на 12-45 годину до Артемівського 
міськрайонного суду (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
каб. 308) для участі у підготовчому судовому засіданні у кримі-
нальному провадженні № 219/1224/20 1-кп/219/753/2020 за ст. 
258-3 ч. 1 КК України. 

Суддя Любчик О. В.

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: GL48N017261-GL16N017262; GL22N017269
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредит, дебіторська заборг., нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

31.03.2020; 02.04.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/46717-asset-sell-id-
271958,46741-asset-sell-id-272045

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про увільнення від тимчасового виконання 
обов’язків голови Сумської обласної 

державної адміністрації
Увільнити КУПРЕЙЧИК Ірину Валеріївну від тимчасового виконання 

обов’язків голови Сумської обласної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 березня 2020 року
№ 73/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Р. Грищенка головою 

Сумської обласної державної адміністрації
Призначити ГРИЩЕНКА Романа Сергійовича головою Сумської обласної 

державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 березня 2020 року
№ 74/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення О. Чернишова з посади 
голови Київської обласної державної 

адміністрації
Звільнити ЧЕРНИШОВА Олексія Михайловича з посади голови Київської об-

ласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 березня 2020 року
№ 75/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про тимчасове виконання обов’язків голови 
Київської обласної державної адміністрації
Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Київської обласної дер-

жавної адміністрації на ВОЛОДІНА Василя Геннадійовича.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 березня 2020 року
№ 76/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 березня 2020 р. № 186-р 
Київ

Про призначення Дядюри І. Г. 
 заступником Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України  
Призначити Дядюру Ігоря Григоровича заступником Міністра розвитку еко-

номіки, торгівлі та сільського господарства України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 березня 2020 р. № 187-р 
Київ

Про призначення Лебедцова Б. Б. 
 заступником Міністра соціальної політики 

України  
Призначити Лебедцова Бориса Борисовича заступником Міністра соціаль-

ної політики України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Закарпатська 0 +5 +5 +10 Одеська +3 +8 +10 +15
Рівненська 0 +5 +3 +8 Миколаївська +3 +8 +9 +14
Львівська 0 +5 +3 +8 Херсонська +3 +8 +8 +13
Івано-Франківська 0 +5 +3 +8 Запорізька +3 +8 +8 +13
Волинська 0 +5 +3 +8 Харківська +2 +7 +5 +10
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«Чехов-фест» буде 
із закордонними 
колективами

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕАТР. Упродовж останніх восьми років у Сумах традиційно про-
ходить всеукраїнський театральний фестиваль «Чехов-фест», при-
урочений до перебування в місті класика світової літератури. Він тут 
не тільки відпочивав, а й написав деякі твори. Ось і цього разу сумчан 
та гостей міста новими виставами впродовж двох тижнів порадують 
провідні театральні колективи зі Львова, Києва, Івано-Франківська, а 
також господарі, зокрема обласний академічний театр драми та му-
зичної комедії ім. М. Щепкіна, обласний театр для дітей та юнацтва,  
театр «Нянькіни».

Уперше у фестивалі візьмуть участь закордонні колективи — із 
міст Враца (Болгарія), Бітола (Македонія) та Лешно (Польща). Ціка-
винкою театрального свята стануть лялькові вистави, зокрема для ді-
тей, що значно розширить коло глядачів. Загалом за час проведення 
фестивалю його учасники запропонували шанувальникам понад 30 
вистав, а цього року має відбутися 12 спектаклів. 

Вічні вогні у Полтаві 
більше не гаснутимуть

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТНИКИ. Комунальному підприємству «Декоративні культу-
ри» міста Полтави додатково нададуть 200 тисяч гривень на підтри-
мання вічних вогнів біля меморіалу Солдатської слави й авіамістеч-
ка. Досі на прибирання пам’ятників їм із міської скарбниці надавали 
3,8 мільйона гривень, а тепер фінансування збільшать до 4 мільйо-
нів. Це пов’язано з тим, що частина трубопроводів, сопла й засувки 
вічних вогнів раніше не були ні на чиєму балансі, й у разі аварій газів-
ники перекривали подачу блакитного палива на меморіал і у сквер 
імені Котляревського на вулиці Європейській. Внаслідок цього вічні 
вогні іноді гасли. Щоб запобігти цьому в майбутньому, депутати вирі-
шили передати вогні на баланс комунального підприємства, яке взя-
ло їх під свою опіку. Тож можна сподіватися, що віднині вічні вогні у 
Полтаві горітимуть постійно.

Василь Шевчук — той, що дивує рекордами
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЛЮДИНА МЕТИ.  Василь Шев-
чук з Тернопілля взимку плаває у 
водоймі, бігає босоніж у шортах, 
занурюється у сніг, відтискається 
на двох пальцях двох рук на но-
жах, цвяхах. Нинішня зима бу-
ла 26-ю, відколи він випробовує 
можливості власного тіла. 

Захоплення в нього з’явилося 
випадково. Спочатку захотіло-
ся у переддень нового року ску-
патися в холодній водоймі. Це 
справило на нього велике вра-
ження. Тоді вирішив довкола се-
бе згуртувати місцевих любите-
лів загартування, зимового пла-
вання. Створив громадську ор-
ганізацію, подбав про облашту-
вання відкритого басейну з чи-
стою проточною водою, трена-
жери. В перші роки майже пів со-
тні людей збиралися там узимку 
прийняти водні процедури, взяти 
участь у запливах. 

Родина спочатку не розуміла 
його великого зацікавлення зи-
мовим плаванням, бігом. Але з 
часом і дружина, і діти спробу-
вали крижаної води. Тепер, що-
правда, відійшли від моржуван-
ня. «Я хотів довести, що можна 
купатися у водоймі просто неба, 
бігати десятки кілометрів узим-
ку босоніж, занурюватися у сніг», 

— розповідає пан Василь. І до-
вів. До того ж,  навіть рекорда-
ми. У його активі сім таких досяг-
нень. Його ім’я вписали в Націо-
нальний реєстр рекордів України 
та шість — у Книгу рекордів Тер-
нополя. 

Два роки тому пан Василь без 
взуття у шортах пробіг навколо 
Тернопільського ставу дев’ять кі-
лометрів за 1 годину 14 хвилин. 
Йому тоді вручили сертифікат 
Тернопільського реєстру рекор-
дів. Торік у грудні атлет вирішив 

результат покращити на пересі-
ченій місцевості. То будо чергове 
досягнення в номінації «Біг на від-
стань 27 кілометрів з перепадом 
висоти майже 570 метрів босоніж 
з оголеним тулубом». 

У січні 2019 року побив рекорд 
з найтривалішого перебування 
людини під снігом. Був одягнений 
лише у шорти, а обличчя накрив 
капелюхом, і таким його закопа-
ли у кучугуру. 20 хвилин і 6 се-
кунд Василь Шевчук пробув ціл-
ком зануреним у сніг. 

Хоростківський атлет дивує й 
іншими рекордами. Відтиснув-
ся від підлоги на двох пальцях 
за хвилину понад 60 разів. Захо-
плення у людей викликає й коли 
він відтискається у такий спосіб 
на цвяхах, ножах. 

Які рекорди, турніри, спортив-
ні заходи видалися Василеві Во-
лодимировичу найважчими? У 
лютому 2013 року у Севастополі 
на змаганнях проплив 1,5 кіломе-
тра, каже, був тоді чимало часу в 
холодній воді. 

Турнір «Плавання нескорених» назвав 
найкращих

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Четвертий рік поспіль у микола-
ївському спорткомплексі «Водолій» проводять 
щорічний турнір «Плавання нескорених», при-
свячений пам’яті полеглих захисників України. 

Цього року команди представили Очаківський 
спортивний клуб «Майський», Миколаївська ГО 
«Асоціація учасників та інвалідів АТО/ООС», 
плавці-паралімпійці Миколаївської області, вій-
ськова академія з Одеси, водолазна школа ВМС 
України, спортивний клуб «Морпіхи»,  спортив-
ний та патріотичний клуби з Баштанки, студенти 
Національного університету кораблебудування, 
Чорноморського національного університету, 
Миколаївського будівельного коледжу. Учасни-
ки змагалися в запливах на 50 метрів, естафет-
ному плаванні та плаванні під водою на даль-
ність. 

Василь Шевчук відтискається на двох пальцях двох рук на цвяхах

Лицарями  
у Сєверодонецьку  
стають змалечку

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ХОБІ. На сході України відбу-
лися змагання із сучасного бою 
на мечах. У турнірі в Сєверодо-
нецьку змагалися представники 
п’ятьох спортивних клубів. Най-
молодшим учасникам спарин-
гів ледве виповнилося 6 років. 
То було перше відкрите змаган-
ня за кубок із сучасного бою на 
мечах. Участь наймолодших ді-
тей стала можливою завдяки 
глобальній інноваційній програмі 
UPSHIFT Україна, яку реалізує 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
за підтримки уряду Японії.

Як повідомляють організато-
ри турніру, команда зі спортив-
ного клубу «Шарухань» отрима-
ла грант від програми UPSHIFT 
на суму близько 50 тисяч гри-
вень та придбала спеціальне 
спорядження для дітей, якого 
раніше не було: меч, щит, шо-
лом, жилет, захисне екіпіруван-
ня для рук, ніг, шиї.

Нагороджені під час турніру 
були, але не програв ніхто — 
усіх поєднав гарний настрій та 
відчуття свята.

У Сєверодонецьку дедалі більше юних лицарів беруть участь 
у тренуваннях. Дівчатка також цікавляться боями
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Засновник турніру Борис Білик вручає нагороди учасникам змагань
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