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Затверджено план пріоритетних дій на 2020 рік
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Він містить понад пів тисячі розділів з обґрунтуванням, 
виконавцями, термінами й очікуваними ефектами

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Важливий і фундаменталь-
ний документ, який містить 

690 пунктів, план пріоритет-
них дій уряду на 2020 рік, було 
ухвалено 9 вересня на засідан-

ні Кабінету Міністрів. Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль наголо-
сив, що кожен із чималої кіль-
кості цих пунктів має обґрунту-
вання важливості дій, чітко ви-
значає відповідальних, терміни 
та індикатори виконання, а та-
кож те, чого від нього очікують. 

За його словами, цей доку-
мент, яким керуватимуться мі-
ністерства у своїй подальшій ді-
яльності, «це той план дій, який 
забезпечить поступ у виконанні 
програми дій уряду, яку було за-
тверджено на початку нашої ро-
боти».

Очільник уряду також до-
кладно зупинився на деяких 
пунктах цієї програми. Так, до 
кінця року планується запрова-
дити ініціативи з розвитку еко-
номіки, серед яких — робота з 
Європейським Союзом над про-
мисловим безвізом, подання по-

над 30 євроінтеграційних зако-
нопроєктів, впровадження ну-
льової декларації тощо, повідо-
мляє УНІАН.

«Плідна робота з Європейським 
Союзом відбуватиметься в 
межах урядової програми 
«Шлях до Європи». 
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ЕКОНОМІКА

«Урядовий кур’єр» 
з’ясовував, як можна 
розбудити  
сплячий ринок  
вторинної нерухомості

Кабінет Міністрів оприлюднив першу 
частину «Топ досягнень уряду  
за пів року роботи за напрямами: 
«Економіка», «Екологія», «Енергетика», 
«Інфраструктура», «Фінанси»

ОФІЦІЙНО

Міністр охорони здоров’я про скорочення в Україні 
відсотка летальності від наслідків COVID-19

Небо над Кримом — 
наше небо

ФЕМІДА. Херсонський міський суд арештував 65 літаків-по-
рушників порядку в’їзду та виїзду з окупованого Криму. Переду-
вало цьому звернення прокуратури Автономної Республіки Крим 
спільно з ГУ СБУ в АР Крим до суду з клопотаннями про накла-
дення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що пору-
шили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила 
міжнародних польотів.

Арешт накладено в межах розслідування кримінальної справи 
за фактами порушення службовими особами іноземних авіаком-
паній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, повідомляє Укрін-
форм. 

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над 
окупованим Кримом через неможливість здійснювати нагляд за 
безпекою польотів і гарантування безпеки польотів. Офіційно при-
пинено функціонування всіх аеропортів окупованої території пів-
острова. Утім, близько 40 російських авіакомпаній здійснюють ре-
гулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, 
порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України.
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ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

163,78 млрд грн   
становили капітальні інвестиції  
в економіку в першому півріччі  
2020 року. Це на 34,9% менше 

порівняно з торішнім аналогічним 
періодом

«У нас один із найнижчих 
відсотків у Європі — 2,1.  

На початок квітня 
відсоток летальності  

був 3. Зараз майже  
на 30% знизився».

Острів усіх епох

НАДБАННЯ. Місцина на Миколаївщині, яку можна назвати  
енциклопедією всесвітньої історії, потерпає від чорних 
археологів
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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 
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку  

для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Курлов Андрій Юрійович (тлф. 044-249-27-23);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення 

житлом військовослужбовців Національної гвардії України.
4.2. Опис предмета конкурсу:
Лот 1 — 4 квартири у м. Дніпро, у тому числі 3 — однокімнатні квартири та 1 — трикімнатна квартира;
Лот 2 — 2 квартири у м. Маріуполь Донецької обл., у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та 1 двокімнатна квартира;
Лот 3 — 2 квартири у м. Ужгород Закарпатської обл., у тому числі: 1 — однокімнатна квартира та 1 — двокімнатна квартира;
Лот 4 — 3 квартири у м. Івано-Франківськ, у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна квартира та 1 — три-

кімнатна квартира;
Лот 5 —  3 квартири у м. Олександрія Кіровоградської обл., у тому числі: 1 — однокімнатна квартира, 1 — двокімнатна квар-

тира та 1 — трикімнатна квартира;
Лот 6 — 6 квартир у м. Львів та районних центрах Львівської обл. (міста Золочів, Дрогобич, Стрий, Яворів, Червоноград, Сам-

бір), у тому числі: 2 — однокімнатні квартири, 2 — двокімнатні квартири та 2 — трикімнатні квартири;
Лот 7 — 24 квартири у м. Києві, м. Буча, м. Ірпінь, смт Гостомель та населених пунктах Києво-Святошинського та Вишгород-

ського районів Київської області, розташованих на відстані до 15 км від м. Києва, у тому числі: 12 — однокімнатних квартир, 6 — 
двокімнатних квартир, 5 — трикімнатних квартир та 1 — чотири-, пятикімнатна квартира.

До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартир в об’єктах, які знаходяться в населених пунктах розташованих на 
відстані до 15 км від обласного центру. Відстань від обласного центру до населеного пункту, в якому пропонується житло — це най-
коротша відстань від дорожнього знака «Кінець населеного пункту» (обласний центр) до дорожнього знака «Початок населеного 
пункту» (населений пункт, в якому пропонується житло) по автомобільних дорогах з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до  30 листопада 2020 року.
5. Подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б, Управління розквартирування і капітального будівни-

цтва логістики.
5.2. Строк: до 29 вересня 2020 року.
5.3. Час: до 10:00 год.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
6.2. Дата: 29 вересня 2020 року.
6.3. Час: об 11:00 год.

ПЕРЕЛІК  
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією 

 надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів 
народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному 

виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область)

№ з/п Назва громадської організації

Дата та номер постано-
ви Центральної виборчої 

комісії, якою надано  
дозвіл мати офіційних 

спостерігачів

Територія, в межах  
якої надано дозвіл мати 
офіційних спостерігачів

1 Всеукраїнська громадська орга-
нізація «Громадянська мережа 
«ОПОРА» 

Постанова від 30.08.2020 
№ 209

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

2 Всеукраїнська громадська органі-
зація «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІ-
АТИВИ» 

Постанова від 30.08.2020 
№ 209

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИС-
ТІВ» 

Постанова від 04.09.2020 
№ 222

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

4 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«КОНТРОЛЬ ЗА ВИБОРАМИ»

Постанова від 30.08.2020 
№ 209

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

5 Громадська організація «ЛІГА ВИ-
БОРЦІВ»

Постанова від 08.09.2020 
№ 233

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

6 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ТРІУМВІРАТ»

Постанова від 08.09.2020 
№ 233

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

7 Громадська організація  
«Ошукані українці» 

Постанова від 04.09.2020 
№ 222

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

8 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«РАДА З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТІ 
ТА ПРАВОПОРЯДКУ»

Постанова від 04.09.2020 
№ 222

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

9 ПРОФСПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИБОР-
ЧИХ КОМІСІЙ»

Постанова від 08.09.2020 
№ 233

Одномандатний виборчий 
округ № 208 (Чернігівська 

область)

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального прова-

дження № 52015000000000016 стосовно обвинувачення Корітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та Філіна Руслана Миколайовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Укра-
їни (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здійснюється спеціальне судове провадження.
З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 ве-

ресня 1968 року народження, уродженця м. Торез Донецької області, який зареєстрований та проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого для участі у судових засіданнях в кримі-
нальному провадженні № 52015000000000016, що відбудуться 23 вересня 2020 року о 17 годині 00 хвилин, 
15 жовтня 2020 року о 12 годині 30 хвилин, 23 жовтня 2020 року о 09 годині 00 хвилин та 19 листопада 2020 
року о 12 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 41.

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

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 КПК України.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Суддя В. В. Маслов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна, 11 жовтня 1971 року наро-

дження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для 
участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні криміналь-
ного провадження №22017050000000323 від 07 грудня 2017 року за обвинува-
ченнямТараканкової Ірини Михайлівни, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових 
засідань приміщення суду за адресою Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5 каб 312, 18 вересня 2020 року о 09-30 годині. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України Наслідки неприбуття об-
винуваченого за викликом до суду передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Н. М. Погрібна

Відкрито спадкові справи після смерті:
28.03.2020 р. Маловік Світлани Макарівни, 05.07.1947 р.н.; 
28.05.2020 р. Юрченка Петра Гавриловича, 17.04.1948 р.н.; 
19.04.2020 р. Худякова Сергія Андрійовича, 18.05.1948 р.н.; 
28.05.2020 р. Рудольфа Чеслава Адольфовича, 14.06.1939 р.н.; 
10.05.2020 р. Отдєлкіна Олега Вікторовича, 23.08.1946 р.н.; 
28.05.2020 р. Нестеренка Євгена Миколайовича, 12.03.1966 р.н.; 
06.07.2020 р. Міщенка Григорія Олексійовича, 16.09.1950 р.н., викликаються 

спадкоємці. Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу 
Л.Г.Долгополова, вул. Калинова, буд. 12, кв. 3, м. Дніпро.

Свідоцтво про право 
власності, видане 

ГУ ЖЗ КМДА на гараж 
№ 407 в КБЕІГ «Мостовик» 

за адресою: м. Київ, 
пр-т С. Бандери, 30, на ім’я 

Горобець Сергій 
Дмитрович, 

вважати недійсним.

Свідоцтво про право 
власності, видане 

ГУ ЖЗ КМДА на гараж 
№ 343 в КБЕІГ «Мостовик» 

за адресою: м. Київ, 
пр-т С. Бандери, 30, на ім’я 

Прошинський Олег 
Олександрович, 

вважати недійсним.

ЦВК ІНФОРМУЄ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2020 р. № 1071-р 
Київ

Деякі питання цілісного майнового 
комплексу державної установи «Офіс  

з просування експорту України»
1. Передати цілісний майновий комплекс державної установи «Офіс з просування екс-

порту України» (код згідно з ЄДРПОУ 42342923) із сфери управління Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Господарсько-
фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бю-
джетні призначення, передбачені у 2020 році Міністерству розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства у загальному фонді державного бюджету за програмою 
1201540 «Функціонування інституції з підтримки та просування експорту» у сумі 15 000 
тис. гривень (видатки розвитку), Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України на нову бюджетну програму для здійснення заходів щодо за-
безпечення функціонування інституції з підтримки та просування експорту.

3. Забезпечити:
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — погодження 

передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цього розпорядження, з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження визначення нового коду і на-
зви бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно до 
переданих бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2020 р. № 1076-р 
Київ

Про підписання Угоди між  
Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Ісландії про повітряне сполучення
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про по-

вітряне сполучення.
Уповноважити Голову Державної авіаційної служби Більчука Олександра Васильо-

вича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 02 вересня 2020 р. № 1084-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3  
(у формі обміну листами) до Угоди  

про фінансування між Урядом України  
та Європейським Союзом, представленим 

Європейською Комісією, «Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні» (ENPI/2010/21849)

Схвалити проект Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) до Угоди про фі-
нансування між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європей-
ською Комісією, «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ENPI/2010/21849).

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 02 вересня 2020 р. № 1085-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1 
(у формі обміну листами) до Угоди про 
фінансування між Урядом України та 

Європейською Комісією, що діє від імені 
Європейського Союзу, «Підтримка ЄС 

України у відновленні її економіки (EU SURE)» 
(ENI/2015/032-789)

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) до Угоди про 
фінансування між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Єв-
ропейського Союзу, «Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (EU SURE)» 
(ENI/2015/032-789).

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2020 р. № 1086-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1  
між Урядом України та Європейською 

Комісією, що діє від імені Європейського 
Союзу, про внесення змін до Угоди  

про фінансування програми «Підтримка 
реформ з розвитку верховенства права 
в Україні (ПРАВО)» (ENI/2016/039-835 & 

ENI/2020-042-824)
Схвалити проект Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Ко-

місією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінан-
сування програми «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРА-
ВО)» (ENI/2016/039-835 & ENI/2020-042-824).

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2020 р. № 1078-р 
Київ

Про затвердження консолідованого  
фінансового плану публічного акціонерного  
товариства «Державна акціонерна компанія  

«Ліки України» на 2020 рік
Затвердити консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства 

«Державна акціонерна компанія «Ліки України» на 2020 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Олександр ДУБОВИК наголошує: «Мої роботи визрівають повільно, 

а виконати можу швидко. Для мене картина –– це сповідь, площина кар-

тини –– магнетичне поле, це метафора, звернена до зовнішнього світу 

на порозі вічного «Ніщо». Значимість художника вимірюється кількістю 

нових знаків, які він уводить у пластичний обіг. Мої знаки: Ніки –– кри-

латі форми Перемоги, Тріумфатори, Букети, Пророки. Мої людиноподіб-

ні створіння на полотні «пробують на зуб» культуру, її окремі елементи, 

як їх облаштувати або знешкодити. Мої картини –– це рука до діалогу, 

це постійна Зустріч». 
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21..26

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +19  +24 Черкаська +6  +11 +19  +24
Житомирська +4  +9 +19  +24 Кіровоградська +10  +15 +20  +25
Чернігівська +4  +9 +18  +23 Полтавська +9  +14 +19  +24
Сумська +5  +10 +17  +22 Дніпропетровська +11  +16 +21  +26
Закарпатська +9  +14 +24  +29 Одеська +13  +18 +24  +29
Рівненська +4  +9 +18  +23 Миколаївська +11  +16 +25  +30
Львівська +4  +9 +18  +23 Херсонська +11  +16 +25  +30
Івано-Франківська +7  +12 +18  +23 Запорізька +10  +15 +25  +30
Волинська +4  +9 +17  +22 Харківська +9  +14 +20  +25
Хмельницька +6  +11 +19  +24 Донецька +11  +16 +22  +27
Чернівецька +8  +13 +19  +24 Луганська +10  +15 +21  +26
Тернопільська +5  +10 +18  +23 Крим +11  +16 +25 +30
Вінницька +8  +13 +20  +25 Київ +8  +10 +22  +24

Укргiдрометцентр

РЕКЛАМА

Втрачені технічний формуляр малого судна,  

свідоцтво про придатність малого судна до плавання, технічний  

талон, акт первісного огляду малого судна, посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна на ім’я Курінного Михайла Миколайовича,  

вважати недійсними. 

До відома  
всіх зацікавлених осіб,  
установ та організацій

Людина, Чоловік, на ім’я: Дмитро (рос. 
Дмитрий), 
по батькові: Олексійович (рос. 
Алексеевич), 
за родом (прізвище): Голдобін (рос. 
Голдобин), 
1973 року народження, запис 471 в кни-
зі реєстрації актів про народження, сві-
доцтво про народження  II-НО №252386, 
нотаріальне свідоцтво НОН 818659, 
Заявляється та проголошується  жи-
вим з повною правоздатністю та ді-
єздатністю. Не має опікунів в будь-
якому вигляді. 
Інше заявляється таким, що не відпові-
дає дійсності. 

Заперечення/спростування  приймають-
ся письмово рекомендованим листом 
від офіційних осіб протягом 30 (трид-
цять) днів після публікації за адресою: 
м. Київ, 04053, Дмитру Олексійовичу 
Голдобіну, до запитання

За відсутності заперечень/спросту-
вань у вказаний термін заявлене ви-
знається незаперечним фактом.

Використання зазначених персо-
нальних даних, крім як для  цілей за-
явленого, забороняється.

Колір текста вважається фіолетовим

Розшукується  

Каунов Євгеній Вадимович, 

29.11.1987 р.н., у зв’язку з тим, 

що місце його знаходження  

невідоме з 2007 року. 

Художник переконує: «Життя триває» 
Георгій-Григорій  ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ФЕСТИВАЛЬ І ОСОБИСТОСТІ. На культурно-історич-
них локаціях Софіївського заповідника  відбувся третій муль-
тикультурний Bouquc Kyiv Stage-2020. З дотриманням умов 
карантину були музичні прем’єри,  літературні зустрічі, теа-
тральні та артвізуальні перформенси як прем’єрні, так і тра-
диційні, зокрема «Бесіди під ясенем»  — діалоги зі знакови-
ми постатями в різних галузях сьогодення, які модерував  ор-
ганізатор мистецьких акцій і співзасновник фестивалю Єв-
ген Уткін. На відкриття завітали кінорежисер Роман Балаян, 
організатор ГогольФесту Влад Троїцький, театральний діяч 
Олексій Кужельний. 

Живописну площину фестивалю відкрила в залах «Хліб-
ні» виставка графіки шістдесятників «Місто людей», де було 
представлено ранні роботи Віктора Зарецького, Алли Гор-
ської та інших метрів українського живопису. 

Другий поверх експозиції заполонили роботи Олександра 
Дубовика, чий особистісний культурологічний знак –– букет 
–– став символом цього фестивалю високого мистецтва. 

Сивочолий стрункий художник особисто відкрив свою ви-
ставку «Життя триває», яка увібрала роботи сімдесяти років 
творчих пошуків і надбань. Надзвичайно виразний автопор-
трет датовано 1949 роком, а кілька робіт створено в 2020-му. 

Зазначу, що митець щорічно радує шанувальників добір-
ного живопису діапазоном свого професіоналізму, не почи-
ває на лаврах, а створює нові варіації «Діалогів», «Тріуфато-
рів», «Букетів», випускає епістолярні твори, в чому йому до-
помагає дружина Ірина. 

У межах виставки, яка триватиме до 20 вересня, запла-
нована  презентація третього тому епістолярій «Слова», де 
ґрунтовність роздумів Дубовика влучно поєднана з іроніч-
ним спогляданням сучасників у соціокультурному вимірі та 
доповнена ілюстраціями власних творів. 

На виставці «Життя триває» численні відвідувачі ділилися 
враженнями. Кілька з них спеціально для «Урядового кур’єра».

ПРЯМА МОВА 

 

Максим ОНАНКО,  
фронтмен андеграундного  

рок-гурту «Тwo Streets»:
— Я сам пишу реалістичний живопис і тому найбільше 

мені сподобалися динамічні ранні роботи Дубовика, коли 
художник шукав свій стиль, зокрема вглядався в робо-
ти Рериха. Вони на попередніх виставках  не були пред-
ставлені. Вразили його графіка і особливо автопортрети, 
в яких майстерність живописця спирається на ґрунтовну 
академічну освіту. 

 
 
 
 
 
Тетяна КАРА-ВАСИЛЬЄВА,  
академік, лауреат Національної 
премії імені Тараса Шевченка: 

— Ця виставка засвідчила, що Олександр Дубовик  все-
світньо відомий художник, класик сучасного мистецтва, 
людина енциклопедичних знань, європейський філософ і 
мислитель. Виставка відтворює перетин століть, коли від-
бувається тотальна переоцінка норм і гармоній. Він не ко-
піює дійсність, обирає нефігуративний живопис, який ство-
рює емоційний стан і знаходить потужний відгомін у гляда-
чеві. Він глибоко моральний художник, приклад безкомпро-
місності в мистецтві. 

ОГОЛОШЕННЯ
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