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Вороття в темне 
минуле не буде!

ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ. Голосування за цивілізоване майбутнє 
нашої країни засвідчило, хто бажає бачити її в європейській 
родині, а хто тягне нас назад у ярмо кремлівської імперії 

Міністр фінансів про те, що немає системних проблем,  
які б завадили реалізувати заплановане 

Ювілей за ґратами
#ВОЛЮСУЩЕНКУ. Сьогодні талановитій людині власному 

кореспондентові Укрінформу в Парижі Романові Сущенку ви-
повнюється 50 років. Але він зустрічає цей ювілейний для себе 
день у російській в’язниці, куди його запроторили незаконно. 
З порушенням міжнародних правил журналіста затримали 30 
вересня 2016-го в Москві, куди він прибув приватно, а 4 черв-
ня 2018-го засудили на 12 років за надуманим звинуваченням 
у шпигунстві.

Щоб підтримати Романа Сущенка, громадська органі-
зація «Всесвітній рух патріотів України» розпочала черго-
вий міжнародний флешмоб. «Просимо підтримати незаконно 
ув’язненого. Пишіть листи, слова підтримки, вітання Романо-
ві. Зробіть фото з його плакатом і поширюйте це у соціальних 
мережах та медіа», — закликають в організації, підкреслюючи, 
що для Романа Сущенка, його рідних, близьких і колег це ду-
же важливо.

Українські патріоти у світі та друзі України висловлюють 
упевненість, що Роман Сущенко, а також більш як сотня інших 
заручників кремлівського режиму та військовополонених неза-
баром повернуться на батьківщину до родин, повідомляє Укрін-
форм. 

ЦИТАТА ДНЯ

ОКСАНА МАРКАРОВА:

ЦИФРА ДНЯ

21,7 млрд грн 
чистого прибутку отримали торік 

банки, що працюють. Це максимальний 
історичний показник

«Як бюджет 2018 року 
було виконано, так 
і бюджет 2019 року 

буде виконано. 
Міністерство 

фінансів зробить для 
цього все можливе».

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович:

Головний урок ОУН: боротьба за свободу 
має бути безкомпромісною

90 років тому, 3 лю-
того 1929-го, у Від-

ні завершив роботу Пер-
ший конгрес (Великий 
збір) українських націо-
налістів. Одним із голо-
вних підсумків конгресу 
стало створення Органі-
зації Українських Націо-
налістів (ОУН), яку очо-
лив один із беззаперечних 
авторитетів того часу пол-
ковник Армії УНР Євген 
Коновалець. ОУН на по-
чатках декларувала по-
закласовість і позапартій-
ність, проголошувала «по-
літику всеукраїнського 
державництва» на шля-

ху до кінцевої мети — по-
будови Української Само-
стійної Соборної Держави.

Попри те що на початках 
ОУН повторювала шлях ба-
гатьох підпільних револю-
ційних організацій, які ста-
вили за мету звільнення від 
іноземного панування, са-
ме ОУН у ХХ столітті було 
чи не найбільше демонізо-
вано, вона обросла міфами 
як з боку радянської про-
паганди, так і з боку поль-
ських «кресов’яків». І ці мі-
фи й досі активно піджив-
люють і в Росії, і в Польщі.

— Чому російська пропа-
ганда розповідає про ОУН 

лише як про «пособніков 
фашистов» — це нам зро-
зуміло. Там домінує дер-
жавний міф про «росій-
ський народ» як головного 
переможця над фашизмом 
(що саме по собі далеке від 
історичної дійсності), а то-
му всі, хто заперечує домі-
нування «руского міра», — 
або фашисти, або «пособні-
кі фашистов». Але чому до-
сі не вдається знайти точок 
дотику для розмови на цю 
тему з поляками?

— ОУН була однією 
із провідних організацій 
українського визвольного 
руху в ХХ столітті і стоя-

ла на передньому краї бо-
ротьби українців за неза-
лежність. Так історично 
сталося, що інтереси укра-
їнців у цьому питанні йшли 
врозріз з інтересами як ро-
сійської більшовицької ім-
перії, так і польськими. То-
му сьогодні, коли україн-
ці намагаються відтвори-
ти свою історію боротьби 
за незалежність, багатьом 
нашим сусідам це не по-
добається. Особливо Росії, 
яка продовжує спроби по-
неволити Україну. Для неї 
історія ОУН залишаєть-
ся небезпечною, бо це іс-
торія про українців, здат-

них у вкрай несприятли-
вих умовах протистояти 
потужній силі. А це цілком 
інше, ніж їхні розповіді про 
Україну, їхні спроби не ли-
ше нав’язати нам героїв і 
символи, а й визначати на-
ше місце в історії та май-
бутньому. Прикро, що та-
кий підхід і в деяких поль-
ських істориків і політиків.

— Останнє особливо див-
но, адже Польща на шляху 
до незалежності своєї дер-
жави діяла такими сами-
ми методами, в яких зви-
нувачує українських націо-
налістів. Були там і зама-
хи, й атентати, і збройна бо-

ротьба. У 1935—1936 роках, 
на процесі проти активіс-
тів ОУН, які організували 
вбивство міністра внутріш-
ніх справ Польщі, одного з 
головних поборників полі-
тики «пацифікації» Броніс-
лава Пєрацького, адвока-
ти Степана Бандери стави-
ли за приклад участь у зама-
ху в 1906 році на представ-
ника російської окупаційної 
адміністрації варшавського 
генерал-губернатора Геор-
гія Скалона польської під-
пільниці Ванди Кра-
хельської, яку суд при-
сяжних тоді виправ-
дав. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»

2. Ідентифікаційний код  
юридичної особи

00130760

3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон  
та факс

(0372) 524-245 (0372) 584-996

5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі  
Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом  
для розкриття інформації

http://oblenergo.cv.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу  
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради АТ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» вiд 05.02.2019 року об-

рано Членом Правлiння Товариства директора технiчного Шикуту Юрiя Микола-
йовича. Згiдно зі ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди 
про розкриття iнформацiї щодо своїх персональних даних. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє 
у статутному капiталi емiтента складає — 0%. Вiдповiдно до Статуту Товариства 
та Положення про Правлiння Товариства, Члени Правлiння обираються (призна-
чаються) Наглядовою радою Товариства i їх повноваження є чинними до моменту 
прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень 
членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Протягом останнiх 5-ти 
рокiв обiймав наступнi посади: до 11.2014 р. — головний енергетик технiчного 
вiддiлу ТОВ «Аграрний холдинг Авангард», з 03.2015 р. по 11.2017 р. — началь-
ник Макарiвського районного пiдроздiлу — начальник Києво-Святошинського ра-
йонного пiдроздiлу ПАТ «Київобленерго»; з 11.2017 р. по 08.2018 р. — дирек-
тор технiчний ПАТ «Чернiгiвобленерго»; з 10.2018 р. по даний час — директор 
технiчний АТ «Чернiвцiобленерго» .

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади    Таранюк Сергiй Вiталiйович
Голова Правлiння                  (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)
               06.02.2019
                  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР»

2. Ідентифікаційний код  
юридичної особи

26209430

3. Місцезнаходження 65036, м. Одеса,  
вулиця Водопровiдна, 16

4. Міжміський код, телефон та факс 048 7776704, 048 7776704 

5. Електронна поштова адреса lalin@stalkanatsilur.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується  
емітентом для розкриття інформації

http://stalkanatsilur.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-
плату дивідендів

II. Текст повідомлення
01.02.2019 р. рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» 

було прийняте рiшення про розподiл недорозподiленого прибутку Товариства, 
отриманого в 2017 р., та виплату дивiдендiв акцiонерам. Розмiр дивiдендiв, 
що виплачується: 30 255 918,37 грн. (0,29 грн. на одну просту акцiю).  
01.02.2019 р. Наглядовою радою товариства було визначено дату складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а саме 18.02.2019 р.  
Спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. Порядок ви-
плати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. 
Виплату дивiдендiв проводити частками протягом 6 мiсяцiв з дня прийняття 
рiшення про виплату. Виплату провести до 01.08.2019 р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.     

2. Найменування посади                 Лавриненко Сергiй Генадiйович
Генеральний директор      (підпис)           (ініціали та прізвище керівника)
               01.02.2019
                  (дата)

Рішення комісії по трудових спорах  
ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP імені Юр’єва НААН України, 

ЄДРПОУ 05460441 (надалі за текстом-КТС).
У відповідності до вищевикладеного, КТС вирішила:
1. Вимоги Губанова Сергія Борисовича — задовольнити.
2. Визнати таким, що суперечить положенням діючого законо-

давства та не підлягає виконанню Наказ Інституту рослинництва  
ім. В. Я. Юр’єва НААН України № 89-Д від 26.12.2018 року «Про ска-
сування наказу Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва від 03.10.2017 
року № 90-Д».

3.Визнати таким, що суперечить положенням діючого законо-
давства та не підлягає виконанню Наказ Інституту рослинництва  
ім. В. Я. Юр’єва НААН України від 26.12.2018 року № 90-Д «Про 
призначення Геращенка І. В., заступника директора ДП «ДГ «Пан-
телеймонівське» IP ім. В. Я. Юр’єва НААН України, тимчасово ви-
конуючим обов’язки директора ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP  
ім. В. Я. Юр’єва НААН України.

4. Визнати трудовий договір, укладений з 20.10.2016 року між 
Губановим Сергієм Борисовичем та ДП «ДГ «Пантелеймонівське»  
IP ім. В. Я. Юр’єва НААН України, за яким Губанов Сергій Борисо-
вич призначений директором ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP  
ім. В. Я. Юр’єва НААН України, безстроковим.

5. Заборонити відділу кадрів ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP  
ім. В. Я. Юр’єва НААН України провадити дії на виконання Наказу 
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України № 89-Д від 
26.12.2018 року «Про скасування наказу Інституту рослинництва ім. 
В. Я. Юр’єва від 03.10.2017 року № 90-Д та Наказу Інституту рослин-
ництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України від 26.12.2018 року № 90-Д 
«Про призначення Геращенка І.В., заступника директора ДП «ДГ 
«Пантелеймонівське» IP ім. В. Я. Юр’єва НААН України, тимчасово 
виконуючим обов’язки директора ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP 
ім. В.Я. Юр’єва НААН України.

6. Зобов’язати відділ кадрів ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP  
ім. В. Я. Юр’єва НААН України внести запис до трудової книжки Гу-
банова Сергія Борисовича про прийняття на постійну посаду дирек-
тора ДП «ДГ «Пантелеймонівське» IP ім. В. Я. Юр’єва НААН України.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судо-
ве засідання (провадження №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвину-
ваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по криміналь-
ному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Сер-
би В. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1  
ст. 365 КК України, яке відбудеться 21 лютого 2019 року о 10.00 годині 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

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

Суддя Ходько В. М.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Уржумової Наталії Валеріївни, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Уржу-
мова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 р.н., обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 15 лютого 2019 року о 10.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ільїна Едуарда 
Миколайовича, 04.05.1968 року народження (який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5-А, кв. 94, та проживав у  
м. Києві по вул. Лятошинського, 8, кв. 43) у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в судове засідання, що призначене на 14 лю-
того 2019 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу.

Судове засідання в кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Втрачений паспорт, серія НВ 420002, виданий Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій обл. 
20.06.2006 р. на ім’я Гладуняка Івана Васильовича, вважати недійсним.

Втрачене тимчасове посвідчення водія, видане на ім’я Гладуняка Івана Васильовича, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з.  

АА 88111 ІС, видане на ім’я Гладуняк Олени Сергіївни,  
вважати втраченим.

Манолов Валерій Анатолійович, засновник та учасник ТОВ «РАДЕЛІЯ», ЄДРПОУ 40474206, повідомляє, 
що Загальні Збори Учасників ТОВ «РАДЕЛІЯ» відбудуться 14.02.2019 за адресою: м. Чернівці, вул. Комаро-
ва, 15, 2-й поверх о 09.00 год. Порядок денний: визначення місця діяльності, відкликання та обрання дирек-
тора ТОВ «РАДЕЛІЯ», виключення учасників з ТОВ «РАДЕЛІЯ», реєстрація статуту (нової редакції) ТОВ «РА-
ДЕЛІЯ», ліквідація ТОВ «РАДЕЛІЯ», призначення відповідальних осіб за реєстрацію змін у ТОВ «РАДЕЛІЯ».

спільно з МЗС розроблення планів заходів та програмних документів щодо пози-
ціонування України в світі, здійснення популяризації вітчизняної телепродукції за кор-
доном;

спільно з Міноборони сприяння постійному вдосконаленню інформаційного супро-
воду діяльності Збройних Сил та висвітлення їх місії;

надання методичної та практичної допомоги прес-службам органів виконавчої вла-
ди у наповненні контентом профільних сторінок, присвячених питанням Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя;

розроблення проекту плану заходів з реалізації Стратегії та обґрунтування необхід-
них фінансово-економічних розрахунків.

МТОТ спільно з іншими уповноваженими органами державної влади:
здійснюють та висвітлюють заходи, спрямовані на забезпечення формування та ре-

алізацію державної політики з питань тимчасово окупованої території України, кінце-
вою метою якої є реінтеграція зазначеної території та її населення в єдиний конститу-
ційний простір України; захист та реалізацію прав і свобод громадян України, які про-
живають на тимчасово окупованій території;

проводять моніторинг стану дотримання норм міжнародного гуманітарного пра-
ва на тимчасово окупованій території України, прав і свобод людини та громадянина;

здійснюють збір та систематизацію інформації про факти порушення прав грома-
дян України, які проживають на тимчасово окупованій території;

беруть участь:
в організації та проведенні роботи з роз’яснення питань щодо необхідності дотри-

мання норм міжнародного гуманітарного права;
в організації проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжна-

родних фахівців з питань, що належать до його компетенції;
у створенні інформаційних пунктів (інформаційні екрани, друкована продукція, бу-

клети) на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим з метою інфор-
мування мешканців тимчасово окупованої території України про ключові питання, що 
можуть їх цікавити.

МЗС:
забезпечує проведення заходів з міжнародної підтримки України щодо статусу 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і засудження Російської Федера-
ції як держави-агресора;

організовує взаємодію із закордонною аудиторією в інтересах досягнення ці-
лей Стратегії;

інформує іноземні аудиторії про актуальні проблеми громадян України, які про-
живають на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя);

забезпечує постійну присутність проблематики Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя в діяльності з реалізації публічної дипломатії України;

постійно доносить до закордонної аудиторії ключову тезу державної політики 
України щодо територіальної, історичної та економічної невіддільності Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя від України;

сприяє міжнародним та неурядовим організаціям в їх діяльності з вивчення та 
висвітлення проблематики порушення прав і свобод людини на тимчасово окупо-
ваній території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

залучає членів представницьких органів кримськотатарського народу до учас-
ті в міжнародній діяльності МЗС для висвітлення проблематики кримськотатар-
ського народу;

інформує міжнародну спільноту про факти порушень основних прав і свобод 
людини на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя);

покращує якість та кількість контенту веб-сайтів дипломатичних закордонних 
установ України, офіційних сторінок МЗС у соціальних мережах, розміщує позицію 

України щодо тимчасової окупації території України (Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя) на офіційному веб-сайті МЗС.

МОН спільно з МІП забезпечують:
широке і ґрунтовне висвітлення кримської і кримськотатарської тематики в на-

вчальних предметах з історії, суспільствознавства, «Я у світі» у закладах загаль-
ної середньої освіти, а також коректне викладання відповідних дисциплін у закла-
дах вищої освіти;

розміщення повних текстів відповідних підручників та методичних посібників 
для закладів загальної середньої освіти в Інтернеті;

вирішення проблемних питань, включаючи мовні та культурні питання, з отри-
манням освіти громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій те-
риторії України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

розширення можливості для дистанційного навчання учнів, студентів, інших 
заінтересованих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України 
(Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), для здобуття освіти, а також ви-
вчення української, кримськотатарської мов, історії України;

проведення інформаційної кампанії щодо інформування населення тимчасово 
окупованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) про 
можливості здобуття освіти, а також методично-практичну підтримку;

під час фінансування фундаментальних наукових досліджень у гуманітарній 
сфері, що здійснюються МОН, а також Національним фондом досліджень України, 
врахування необхідності здійснення досліджень з кримської тематики.

Мінкультури, Держкіно, Держкомтелерадіо відповідно до компетенції:
організовують роботу з розроблення телевізійного контенту з проблематики 

збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації території 
України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), історії Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя;

стимулюють і організовують культурні та просвітницькі заходи, спрямовані на 
поширення думки про українську приналежність Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя, розвиток кримськотатарської культури;

підтримують поширення кримської тематики в українському кіно та книгодру-
куванні, а також висвітлення злочинів Російської Федерації проти України та крим-
ських татар.

Український інститут національної пам’яті:
організовує дослідження культурної спадщини українського, кримськотатар-

ського та інших народів Кримського півострова і сприяє їх інтеграції в українське 
суспільство;

здійснює комплекс заходів з увічнення пам’яті осіб — уродженців Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополя, учасників українського визвольного руху, 
Української революції 1917—1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932—1933 ро-
ків, масового голоду 1921—1923, 1946—1947 років та політичних репресій, осіб, 
які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, а також в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил;

сприяє проведенню наукових досліджень з історії Кримського півострова у 
сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

сприяє виготовленню друкованої продукції, кіно- та відеопродукції, сценічному 
та іншому художньому втіленню образів історичного минулого Кримського півост-
рова, зокрема осіб, що чинили опір тоталітарним режимам, політичним репресіям, 
а також виготовленню друкованої продукції з питань відновлення та збереження 
національної пам’яті Українського народу, в тому числі забезпечує підготовку на-
укових та науково-популярних видань щодо популяризації історії Кримського пів-
острова, результатів наукових досліджень, монографій, збірників, статей, науко-
вих доповідей, їх розповсюдженню на безоплатній основі.

Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, СБУ, 
Держприкордонслужба забезпечують своєчасне виявлення загроз національній 

безпеці України в інформаційній сфері, що походять з тимчасово окупованої те-
риторії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, вживають відповідних за-
ходів протидії та оперативно інформують інші державні органи відповідно до їх 
компетенції.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо:
створюють умови для збільшення охоплення сигналом територій, не покритих 

сигналом мовлення, організовують мовлення на FM-частотах;
спільно з МІП та представниками громадянського суспільства здійснюють моні-

торинг засобів масової інформації з питань висвітлення ситуації в Автономній Рес-
публіці Крим та м. Севастополі;

сприяють організації роботи спеціалізованого теле- або радіомовника для на-
селення тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя);

в межах компетенції сприяють розвитку українського телерадіомовлення в Хер-
сонській області та його трансляції на Кримський півострів;

здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері телебачен-
ня і радіомовлення.

Мін’юст у межах своїх повноважень:
забезпечує інформування на території, яка підконтрольна державній владі 

в Україні, громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 
України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), про їх права і свобо-
ди, правову політику держави, реалізацію проектів, пов’язаних із правовою осві-
тою населення;

здійснює контроль за дотриманням прав людини і громадянина в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, забезпечуючи постійне інформування україн-
ської та міжнародної громадськості з цього питання.

НАДС забезпечує розроблення освітніх програм та проведення підвищення ква-
ліфікації державних службовців з питань державної політики щодо тимчасово оку-
пованої території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) і грома-
дян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

МВС, Мін’юст, ДФС, СБУ організовують роз’яснювальну роботу стосовно чіт-
ких критеріїв притягнення до відповідальності осіб, які перебувають на тимчасово 
окупованій території, за порушення законодавства України, насамперед щодо не-
законного перетину кордону, порушень у сфері господарської діяльності, злочинів 
проти основ національної безпеки.

Херсонська облдержадміністрація:
забезпечує проведення тренінгів для редакторів, співробітників місцевих засо-

бів масової інформації та громадських активістів області щодо засобів протидії де-
структивним інформаційним операціям із залученням до цієї роботи представни-
ків прес-служб правоохоронних органів;

проводить у південних районах Херсонської області соціологічні дослідження 
з метою з’ясування інформаційних пріоритетів населення, обсягів та географіч-
ного виміру орієнтованості на споживання російського медіа-продукту для вияв-
лення прогалин української інформаційної політики та вжиття заходів реагування.

Участь громадськості в реалізації цілей Стратегії  
та контролю за її виконанням

Громадянське суспільство є одним із ключових суб’єктів реалізації цілей Стра-
тегії. Участь громадськості забезпечується у межах форм, визначених законодав-
ством.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок та в межах коштів державного та 

місцевих бюджетів, суб’єктів інформаційної діяльності, коштів міжнародної техніч-
ної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій та інших джерел, 
не заборонених законом.
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

НАГЛЯДОВА РАДА 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ПрАТ «НКМЗ») ПОВІДОМЛЯЄ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, 

ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 14 березня 2019 р. о 12.00 годині за адресою: 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, м. КРАМАТОРСЬК, вул. ОЛЕКСИ ТИХОГО  

(ОРДЖОНІКІДЗЕ), 5,
ПрАТ «НКМЗ» ВЕЛИКА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11.00 до 
11.50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах акціонерів — 24.00 год. 07.03.2019 р. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання членів Президії і секретаря Загальних Зборів.
3. Розгляд Звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

ПрАТ «НКМЗ» за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгля-
ду Звіту Правління. 

4. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» за 2018 рік і при-
йняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради. 

5. Розгляд Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2018 рік і висно-
вку Ревізійної комісії по річному звіту за 2018 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження Звіту Ре-
візійної комісії ПрАТ «НКМЗ» за 2018 рік і висновку Ревізійної комісії 
ПрАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2018 рік. 

6. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 
2018 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. 
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру 

річних дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новій редакції.
10. Внесення змін до Положень «Про Загальні Збори Приватного ак-

ціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», 
«Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокра-
маторський машинобудівний завод», «Про Правління Приватного ак-
ціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», 
«Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Новокра-
маторський машинобудівний завод» шляхом викладення Положень у 
новій редакції. 

11. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ 
«НКМЗ».

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Го-
лови та членів Наглядової Ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання Голови, заступників Голови та членів Наглядової Ради 
Товариства.

15. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової Ради Товариства, і умов цивільно-правових дого-
ворів, що укладатимуться з заступниками Голови Наглядової Ради То-
вариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрак-
тів і цивільно-правових договорів.

16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати доку-

мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – до-
віреність на право участі у Загальних Зборах і документ, що посвідчує 
особу (паспорт). 

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитися з 08.02.2019 р. по 14.03.2019 
р., після надіслання письмового запиту засобами поштового зв’язку, 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого (Орджонікідзе), 5, кім. 233 (інженерний корпус, 2-й по-
верх) у робочий час Товариства (понеділок — п’ятниця, з 08.00 до 16.45 
год., обідня перерва з 11.00 до 11.45 год.), а в день проведення Загаль-
них Зборів — також у місці їх проведення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, — заступник Голови Наглядової Ради ПрАТ «НКМЗ» Вараксі-
на Ірина Миколаївна.

Письмовий запит надсилається на ім’я заступника Голови Наглядо-
вої Ради ПрАТ «НКМЗ» Вараксіної І. М. за адресою: 84305, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), 5, і має бути особисто під-
писаний акціонером — фізичною особою або відповідним чином упо-
вноваженим представником акціонера — юридичної особи (запит від 
юридичної особи має бути також посвідчений печаткою (у разі її на-
явності)). 

Після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів ак-
ціонерів ПрАТ «НКМЗ» акціонери можуть користуватися правами, пе-
редбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства». Строк для реалізації цих прав передбачений вищезазначени-
ми статтями Закону. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її орга-
ном або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами. Вищевказана довіреність може містити завдання щодо голосу-
вання. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм 
представникам, а також має право у будь-який час відкликати чи за-
мінити свого представника. Надання довіреності на право участі та го-
лосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих За-
гальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: www.nkmz.com.

Телефон для довідок: 47-88-93. 
НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «НКМЗ»

Повістка про виклик у порядку спеціального судового провадження
У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України, Мукачів-

ський міськрайонний суд Закарпатської області викликає в судове за-
сідання, яке проводиться у вигляді спеціального судового проваджен-
ня, обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. Гірська, 55, Ір-
шавський район Закарпатської області, за ч. 1 ст. 109 (в редакції Зако-
ну № 767-VII від 23.02.2014), ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 
05.04.2001), ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014),  
ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 1 березня 2019 року в 
приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпат-
ська область, м. Мукачево, вул. Л. Толстого, 13«А»/25.

Суддя І. І. Котубей

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: F11GL40820-F11GL40827
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

05.03.2019; 29.03.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного 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/41478-asset-sell-id-190318

Визнати недійсним судновий білет № СЯ018644 судна «Luсky430» 
№ UA-LVV43005 K-909, бортовий № ДНІ-2623К, виданий РД інспекці-
єю Головного державного реєстратора флоту м. Дніпропетровська 28 
липня 2011 року.

Втрачений ID-паспорт громадянки України 

№ 002354532, виданий 25 вересня 2018 року органом 8037 

на ім’я Ярко Ірини Вальтерівни, 1972 р.н., вважати недійсним.

Втрачено дублікат свідоцтва про право на спадщину за заповітом на 3/4 час-
тини квартири, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Федорова, 6а, 
кв. 11, на ім’я Шумейко Валентини Василівни, виданий Другою Київською дер-
жавною нотаріальною конторою 31.05.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за 
№ 10-956.

Втрачено свідоцтво про право на спадщину за законом на квартиру, що зна-
ходиться за адресою: м. Київ, вул. Федорова, 6а, кв. 11, на ім’я: Возна Майя Ва-
силівна та Шумейко Валентина Василівна, видане Другою Київською державною 
нотаріальною конторою 06.11.1997 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3-1166, 
викладеного на бланку НБ 0530758.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
як обвинуваченого Лихманюка Олександра Миколайовича, 09.02.1982 
року народження, уродженця м. Умань Черкаської області, україн-
ця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Черкаська об-
ласть, м. Умань, вул. Котляревського, 23, кв. 69, фактично проживає 
за адресою: м. Донецьк, вул. Нижньокурганська, буд. 25, кв. 38.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 236.

Суддя І. О. Мельник

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Вар-
вашені Тетяни Миколаївни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійснюється 
в спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачена викликається Варвашеня Тетяна Микола-
ївна. Судове засідання відбудеться 01.04.2019 року о 09.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 305.

Суддя Богомолова Л. В.

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримі-
нальному провадженні відносно Луценка Олександра Олександрови-
ча, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочи-
нів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, відбудеться о 
10.00 год. 20 березня 2019 року в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 207.

До суду як обвинувачений на 20 березня 2019 року о 10.00 год. ви-
кликається Луценко Олександр Олександрович.

Суддя Троценко Т. А.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Федотова Михай-
ла Вікторовича, 21.06.1969 року народження, у судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 1-кп/331/9/2018 за обвинуваченням Федо-
това Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбу-
деться 04.03.2019 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 961 одиниці майна (активів)   

банку шляхом безпосереднього його продажу 
фізичним та/або юридичним особам

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, 

комп’ютерна та офісна техніка   
та інші основні засоби

Місце проведення  
безпосереднього продажу  
юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених  
на сайті Банку www.deltabank.com.ua  
та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосеред-
нього продажу юридичній  
чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених  
на сайті Банку  www.deltabank.com.ua  
та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення  
про проведення  
безпосереднього продажу, 
розміщене на веб-сайті Фонду

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41459-13502

Контактний телефон (044) 500-00-18

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримі-
нальному провадженні відносно Іваненка Андрія Олеговича, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, відбудеться о 09.30 
год. 21 березня 2019 року в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 21 березня 2019 року о 09 годині 30 
хвилин викликається Іваненко Андрій Олегович.

Суддя Троценко Т. А.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Якуба Васи-
ля Миколайовича, 17.07.1960 року народження, у судові засідання в 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/96/2019 за обвинуваченням 
Якуба В.М. у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, які відбудуться 11.03.2019 
року о 10 годині 00 хвилин та 12.03.2019 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрів-
ська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт конкурсної пропозиції

від 5 лютого 2019 року
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомольця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла на 

умовах пайової участі та на вторинному ринку в місті Києві для військовослуж-
бовців Управління державної охорони України.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 21 кварти-
ра загальною площею 1 712,27 кв.м.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, 
вул. Богомольця, 8.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 1 груд-
ня 2019 року. 

3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами Порядку використання ко-
штів, передбачених у державному бюджеті України на будівництво (придбання) 
житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури заку-
півлі, опублікованого в державному офіційному виданні: «Урядовий кур’єр» від 
29 грудня 2018 року № 246 (6362).

5. Учасники-переможці: 
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника подат-

ків: 37856980;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання  

(для фізичної особи), тел./факс: 02081, м. Київ, вул. О. Пчілки, 2, тел./факс:  
(044) 577-42-09.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсу:
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 
ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» 23 350,00 (двадцять три тисячі триста п’ятдесят) грн 00 

коп. за 1 кв.м житла з урахуванням ПДВ.
6.2. Загальна вартість предмета закупівлі: 39 981 504,50 грн (тридцять дев’ять 

мільйонів дев’ятсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот чотири) грн 50 коп.
7. Дата прийняття рішення про акцепт конкурсної пропозиції (цінової пропози-

ції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учас-
ника): 5 лютого 2019 року.

8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю: 25 лютого 2019 року.

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

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який народився 20 липня 
1970 року, проживає за адресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та об-
винувачений Культа Станіслав Олегович, який народився 27 січня 1989 року, 
проживає за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1, корп. В, кв. 32, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове за-
сідання, яке відбудеться 26.02.2019 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових 
засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,  
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

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

Обвинувачений Воскобойніков Олександр Якович, 08.06.1978 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 114, 
кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, що відбудеться 13 лютого 2019 року об 11 годині 
30 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

Адмінколегія Київського обласного тервідділення 

АМКУ прийняла розпорядження від 27.12.2018 №60/83-рп/к 

про початок розгляду справи №139/60/83-рп/к.18 

за ознаками вчинення ТОВ «Маркеткабель» (41645541) 

порушення ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Воронова Андрія Ми-

колайовича, 30.11.1968 року народження, уродженця та зареєстрованого: 
м. Дружківка Донецької області, вул. Постишева, 18/1, як обвинуваченого 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 13 лютого 2019 року о 14.00 годині за адре-
сою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. М. Чебан
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Сумська -6 -11 +1 -4
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На широкі екрани вийшов фільм «Крути 1918» 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. Напередодні 
виходу в прокат історично-
го фільму в харківському кі-
нотеатрі «Планета кіно» зні-
мальна група презентува-
ла свою роботу. Екшн «Кру-
ти 1918» знято за реальною 
історією бою на залізничній 
станції Крути 100 років тому. 
Глядачі могли не тільки пер-
шими переглянути фільм, а й 
поспілкуватися з акторами, 

що зіграли головні ролі. Спе-
ціальний гість показу — хар-
ківський актор Сергій Дзя-
лик, який зіграв роль Михай-
ла Грушевського.

Стрічку знімали з верес-
ня 2017-го по січень 2018 ро-
ку. Символічно, що в пер-
ший знімальний день робота 
над картиною про незалеж-
ність нашої країни тривала в 
резиденції президента-втіка-
ча Януковича в Межигір’ї, де 
знімали Францію і ставку ге-
нерала Фоша. Основні зйом-

ки вели на вулицях Києва, в 
Косому капонірі — київській 
фортеці. Станцію Крути зні-
мали на Черкащині в селі 
Сигнаївка. 

На самій станції Крути на 
Чернігівщині нині меморіал 
героям-крутянам. А в Сигна-
ївці залізнична станція, будів-
ля вокзалу, зведена напри-
кінці ХІХ століття, дуже нага-
дують архітектуру тогочасної 
станції Крути. До речі, місце-
ві жителі теж взяли участь у 
зйомках масових сцен.

Бій знімали під Києвом бі-
ля села Підгірці. У цих зйом-
ках взяло участь 150 військо-
вослужбовців Президентської 
бригади Нацгвардії України. 
Усі вони вперше були на зні-
мальному майданчику в ро-
лі акторів. Саме завдяки нац-
гвардійцям українські військо-
ві початку ХХ сторіччя у філь-
мі майже нічим не відрізня-
ються від сучасних вояків — 
такий самий вишкіл, навички, 
вміння поводитися зі зброєю.

Залучали до роботи над 
стрічкою реконструкторів із 
Києва та Вінниці. Завдяки їм 
сцени мають достовірніший 
вигляд, оскільки вони знайомі 
з історичним матеріалом, зна-
ються на речах і побуті мину-
лих часів.

Під час зйомок було вико-
ристано близько 2 тисяч оди-
ниць зброї початку XX століт-
тя, 2 тисячі холостих набоїв. 
Майже вся зброя, зокрема й 
унікальні зразки — з колекції 
сотника 19-ї сотні Самооборо-
ни Майдану бійця 2-ї афган-
ської роти 24 ОШБ «Айдар» 
Володимира Правосудова — 
«Штурма». 

На станції Крути знімали 
сучасні кадри за участю плас-
тунів.

Музику до фільму напи-
сав італійський композитор 
Mарко Моріні. А пісні у карти-
ні виконали Христина Соловій 
та гурт «Гайдамаки».

Підлітки отримали зал для тренувань
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СПОРТ. Кошти на сімейний 
спортивний клуб «Богатир» у 
селі Євсуг Біловодського ра-
йону на Луганщині, який мо-
гла б відвідувати сільська ді-
твора, активісти отримали за-
вдяки перемозі в обласному 
конкурсі проектів місцевого 
розвитку. До того ж вони змо-
гли зібрати майже 11% не-
обхідної суми з односельців. 
Так відремонтували підваль-
не приміщення в Євсузькому 
закладі загальної середньої 
освіти, придбали спортивні 
тренажери та спортінвентар. 

Тепер у колишньому підвалі 
місцевої школи майже не бу-
ває тихо: дівчатка займають-
ся чирлідингом, а жінки впо-
добали спортивні тренажери. 

«Захоплююся нашими ді-
вчатами і жінками, які так на-
полегливо працюють над со-
бою. Не кожен може залиши-
ти домашні справи чи встати 
з дивана і прийти до спортив-

ної зали, щоб півтори го-
дини рухатися, танцюва-
ти, робити вправи. Три 
групи тричі на тиждень 
відвідують сімейний спор-
тивний клуб «Богитир», — 
розповідає голова громад-
ської організації «Євсуг діє» 
Ірина Баришенко. 

Коли тренування дівчаток, 
які захоплюються чирлі-
дингом, побачив голова 
Біловодської об’єднаної 
територіальної грома-
ди Едуард Олєйніков, 
то пообіцяв, що спортс-
менок із се-
ла Євсуг за-
прошувати-
муть на всі 
місцеві во-
лейбольні зма-
гання. Але для 
участі в таких 
заходах дівчат-
кам потрібні кра-
сиві костюми. От-
же, громадські активісти вже 
пишуть новий проект. І впев-
нені в перемозі.

Хоч про смаки і не сперечаються
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СМАЧНОГО! На Сумщи-
ні підбили підсумки першого 
гастрономічного фестивалю 
«Слобожанські смаки», в яко-
му взяли участь 10 ресторан-
них закладів обласного цен-

тру. За задумом організато-
рів, цей захід мав на меті по-
вернути з минулого рецепти 
найсмачніших страв, завдяки 
яким Суми і область могли б 
привабити туристів саме з га-
строномічної точки зору. Та й 
місцеве населення не проти 
посмакувати незвичними екс-

клюзивними наїдками, що до-
дало б особливого шарму ку-
хонній повсякденності.

За підсумками голосуван-
ня визначено три страви-при-
зери, які особливо припали 
до смаку гостям та учасни-
кам дійства. Це бараболя-ма-
ківниця — картопляне пюре з 

маком, підкопченими ребер-
цями, запеченим буряком та 
морквяним соусом; шпундра 
— свинячі ребра, тушковані з 
буряком у буряковому квасі, 
а також кров’янка з тушкова-
ною капустою. Серед закла-
дів відзначені «Старий млин» 
та «Шалена шкварка».

Крим 
почує та 
побачить 
Україну

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА. 
На Херсонщині триває реконструк-
ція чаплинської вежі, що транслю-
ватиме сигнал на Крим. Як пові-
домив директор Херсонського фі-
ліалу Концерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення Олек-
сандр Романцов, висота вежі з 90 
метрів збільшиться до 130. 

«Після анексії Криму нам довело-
ся спрямувати туди сигнал, щоб жи-
телі півострова мали змогу дивити-
ся саме українські телевізійні про-
грами, — зазначив він. — Для роз-
ширення зони покриття сигналу бу-
ло вирішено реконструювати вежу, 
збільшити її висоту, а це дало мож-
ливість збільшити кількість програм. 
Посилений сигнал спрямовано саме 
на Крим. Телевізійні та радіопрогра-
ми транслюватимуть у цифровому й 
аналоговому режимах». 

Проект реконструкції вежі розро-
били 2017 року, будівництво розпо-
чали вісім місяців тому. Вартість ро-
біт — близько 5 мільйонів гривень. 

«Ми державне госпрозрахунко-
ве підприємство, бюджетних грошей 
тут немає. Є наші зароблені. Ми філіал всеукраїнського концер-
ну і протягом року збирали кошти з усіх філіалів для реконструк-
ції цього об’єкта. Вежі будують не тільки на прикордонних тери-
торіях, а й на Донбасі», — сказав Олександр Романцов. 

Петро Семерей, волонтер з будівництва вежі, розповів, що 
радіус покриття сигналу сягає 40—50 кілометрів для телеба-
чення та 70—80 кілометрів — для радіо. Фундаменти почали 
робити ще на початку минулого року, а сам монтаж — перед 
новим роком. Тож будівництво триває. 

Олександр Романцов 
розповів, що висота 

вежі сягатимете 
130 метрів

Ірина Баришенко й сама 
ходить на заняття до 
сімейного спортивного клубу

Дівчатка вже вивчили 
запальні номери 

для майбутніх виступів

Події понад сторічної довності відтворювали з максимальною точністю


