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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ГЕРУС:
«Ціну на газ для населення 

у вересні буде знижено 
приблизно на 115 грн  

за тисячу кубометрів. 
А за останні 

п’ять місяців 
таке зниження 

становить  
близько 30%».

Довіра до України  
у світі зростає

РЕЙТИНГИ. «Є перша маленька перемога. Позитивна дина-
міка в рейтингах таких агентств — показник довіри до країни, а 
це змога залучати більше інвестицій. Як внутрішніх, так і зовніш-
ніх. Наша мета — довгострокове дешеве кредитування та мен-
ша вартість капіталів», — так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 
прокоментував підвищення топовим міжнародним агентством 
Fitch Rating довгострокового та короткострокового кредитного 
рейтингу (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- 
до B та поліпшення прогнозу зі стабільного на позитивний. 

Fitch, як інформує департамент інформації та комунікацій з 
громадськістю Секретаріату Кабміну, зазначає, що єдність но-
вої молодої команди Президента, Верховної Ради й Кабміну що-
до впровадження складних і необхідних реформ — одна з при-
чин поліпшення позицій в рейтингу. Fitch прогнозує подальші 
позитивні зрушення в кредитоспроможності держави, зважа-
ючи на очікування в продовженні макроекономічної політики й 
зобов’язання уряду проводити структурні реформи і взаємодія-
ти з міжнародними фінансовими організаціями.

18,809 млрд м3

природного газу закачано до підземних 
сховищ. Це на 24,5% більше, ніж торік 

у цей період 

ПОВЕРНЕННЯ БРАНЦІВ. Завершено лише перший етап 
перемовин з агресором. Наступні будуть набагато важчими, 
бо маємо справу з підступним, сильним і непередбачуваним 
візаві     

Наші хлопці ходять 
рідною землею  

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-
комунальних послуг про позитивну динаміку на ринку
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 ТРАДИЦІЯ

Міністр розвитку економіки, 
торгівлі і сільського 
господарства Тимофій 
Милованов представив трьох 
своїх заступників

УРЯД У СОЦМЕРЕЖІ

У селі Купин на Хмельниччині 
компанія «Контінентал» 
разом зі своїми пайовиками 
організувала родинний 
фестиваль
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7 вересня 2019 року ввійде в новітню історію світлим днем довгоочікуваного повернення з російської чужини  
на Батьківщину наших політв’язнів і військовополонених  

Державним боргом можна управляти по-європейськи
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. 
В уряді відбулися нові кадрові звіль-
нення й призначення. Зокрема при-
значено 11 нових заступників міні-
стрів. Найбільшу кількість заступни-
ків, трьох, отримав міністр розвитку 
економіки, торгівлі і сільського госпо-
дарства Тимофій Милованов: першо-
го заступника Павла Кухту, заступни-

ка Тараса Висоцького й заступника — 
торгового представника України Та-
раса Качку.

По одному заступнику отримали мі-
ністр у справах ветеранів, тимчасо-
во окупованих територій та внутріш-
ньо переміщених осіб — заступник 
Олександр Терещенко, міністр фінан-
сів — заступник Геннадій Пліс та мі-
ністр розвитку громад та територій — 
заступник Едуард Кругляк. По двоє —  
у міністрів освіти і науки — Петро Кор-

жевський та Єгор Стадний і Мінсоцпо-
літики — Олег Коваль і Сергій Ніжин-
ський. Першого заступника отримав 
також віцепрем’єр-міністр — міністр 
цифрової трансформації Михайло 
Федоров. Ним став Олексій Вискуб.

Не залишилися поза увагою уря-
довців і питання кадрових призна-
чень у регіонах. Ухвалено проєкти рі-
шень Президента про звільнення (у 
зв’язку із завершенням повноважень 
попереднього Президента) Юлії Світ-

личної з посади голови Харківської 
облдержадміністрації і про її повтор-
не призначення головою Харківської 
ОДА. Погоджено рішення про призна-
чення трьох заступників для голів Іва-
но-Франківської облдержадміністра-
ції: Василя Івасика, Світлани Онищук і 
Дмитра Романюка.

Очільниця Мінфіну Оксана Марка-
рова поінформувала, що Україна мо-
же створити Боргове агентство, яке 
дасть змогу ефективніше управляти 

бюджетними коштами та реалізову-
вати довгострокові цілі у сфері управ-
ління держборгом. Вона представила 
проєкт закону «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України», в яко-
му пропонують запровадити європей-
ську практику управління державним 
боргом і створити Боргове агентство 
України — центральний орган вико-
навчої влади зі спеціальним стату-
сом, підпорядкований Міністерству 
фінансів.
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Верховний Суд
УХВАЛА

16 серпня 2019 року 
Київ
справа №200/9195/19-а
адміністративне провадження №Пз/9901/17/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного 
суду: судді-доповідача — Мартинюк Н.М., суддів: Дашутіна І.В., Єресько 
Л.О., Жука А.В., Мельник-Томенко Ж.М., розглянувши подання судді Доне-
цького окружного адміністративного суду Зінченка О.В. про розгляд Вер-
ховним Судом як зразкової справи типової справи № 200/9195/19-а за по-
зовом Особа_1 до Територіального управління Державної судової адміні-
страції України в Донецькій області, третя особа: Головне управління Дер-
жавної казначейської служби України в Донецькій області, про визнання 
дій протиправними і зобов’язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:
6 серпня 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Доне-

цького окружного адміністративного суду Зінченка О.В. про розгляд адмі-
ністративної справи № 200/9195/19-а як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової об-
ґрунтовано тим, що формування єдиної судової практики у цій категорії 
справ має велике значення для суддів, стосовно яких не завершені проце-
дури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з ура-
хуванням того, що станом на 19 квітня 2019 року процедура кваліфікацій-
ного оцінювання не завершена стосовно 3192 суддів. Доцільність розгля-
ду також обґрунтована тим, що внаслідок прийняття зразкового рішення 
у цій справі розгляд справ зазначеної категорії судами пришвидшиться й 
це надасть можливість вирішувати відповідні спори територіальними ор-
ганами Державної судової адміністрації України в позасудовому порядку. 
У провадженні Донецького окружного адміністративного суду перебуває 
три типових справи цієї категорії.

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Зінчен-
ко О.В. ухвалою від 26 липня 2019 року відкрив провадження у справі  
№ 200/9195/19-а за позовом Особа_1 до Територіального управління 
Державної судової адміністрації України в Донецькій області (вул. Добро-
вольського, 2, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84112), третя особа: Голо-
вне управління Державної казначейської служби України в Донецькій об-
ласті, про: 

- визнання протиправними дій Територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Донецькій області щодо нарахування й ви-
плати судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за 
період з 4 грудня 2018 року до 30 червня 2019 року суддівської винаго-
роди із застосуванням розміру посадового окладу — 15 прожиткових мі-
німумів;

- зобов’язання відповідача провести нарахування й виплату суддівської 
винагороди судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті Особа_1 на підставі рішення Конституційного Суду України від 4 
грудня 2018 року №11-р/2018, на основі 15 мінімальних заробітних плат з 
урахуванням раніше виплаченої суми.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є діючим суддею місце-
вого суду. Рішенням Конституційного Суду України від 4 грудня 2018 ро-
ку № 11-р/2018 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є 
неконституційним) положення частини третьої статті 133 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI у редак-
ції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 
лютого 2015 року № 192-VIII, як наслідок, на думку позивача, це положен-
ня Закону підлягає застосуванню у його первинній редакції, а саме: «Поса-
довий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімаль-
них заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно: 
з 1 січня 2011 року — 6 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2012 року 
— 8 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2013 року — 10 мінімальних 
заробітних плат; з 1 січня 2014 року — 12 мінімальних заробітних плат; з 
1 січня 2015 року — 15 мінімальних заробітних плат».

Позивач вважає, що відповідно до зазначеного рішення Конституцій-
ного Суду України кожен суддя, який не пройшов кваліфікаційне оціню-
вання, починаючи з 4 грудня 2018 року мав право на отримання суддів-
ської винагороди на основі посадового окладу в розмірі 15 мінімальних 
заробітних плат. Тоді як відповідач, всупереч приписів статті 19 Конститу-
ції України та діючого законодавства, зокрема Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів», нараховує суддівську винагороду на підставі роз-
міру прожиткового мінімуму.

Розглянувши матеріали типових справ, які додані до справи, за якою на-
дійшло це подання про відкриття провадження у зразковій справі, колегія 
суддів дійшла висновку, що ці справи (№ 200/9195/19-а, № 200/9191/19-
а, № 200/9192/19-а) відповідають ознакам типових, визначених пунктом 
21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни та такими ознаками для цієї зразкової справи є:

- відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень 
(Територіальне управління Державної судової адміністрації України в До-
нецькій області);

- спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одни-
ми нормами права (виплата суддям, які не пройшли кваліфікаційне оці-
нювання на відповідність займаній посаді суддівської винагороди відпо-
відно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII із застосуванням прожитко-
вого мінімуму як розрахункової величини, замість застосування для роз-
рахунку — мінімальної заробітної плати, після набрання чинності рішен-
ням Конституційного Суду України від 4 грудня 2018 року № 11-р/2018 );  

- позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (визнати протиправними 
дії відповідача щодо нарахування й виплати суддям суддівської винагоро-
ди із застосуванням розміру посадового окладу — 15 прожиткових міні-
мумів та зобов’язати відповідача здійснити нарахування й виплату такої 
винагороди, на основі розрахункової величини — 15 мінімальних заробіт-
них плат, починаючи з 4 грудня 2018 року).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного су-
дочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами 
спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визна-
чених цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного 
провадження визначено у статті 262 Кодексу адміністративного судочин-
ства України. За частиною п’ятою цієї статті суд розглядає справу в поряд-
ку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за на-
явними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сто-
рін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду 

розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (ви-
кликом) сторін.

Згідно частини третьої статті 291 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає озна-
кам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду 
зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Су-
ду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

За частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судо-
чинства України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає пе-
регляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рі-
шень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

Керуючись статтями 258-262, 290 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі 

№ 200/9195/19-а за позовом Особа_1 до Територіального управління Дер-
жавної судової адміністрації України в Донецькій області, третя особа: Го-
ловне управління Державної казначейської служби України в Донецькій 
області, про визнання дій протиправними і зобов’язання вчинити дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження 
колегією суддів у складі п’яти суддів.

Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 25 
вересня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5,  
м. Київ, 01029.

Відповідачу — у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї 
ухвали подати суду відзив на позовну заяву та докази, які підтверджують 
обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також доку-
менти, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до ньо-
го доказів позивачу і третій особі. 

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на по-
зовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що під-
тверджують надіслання (надання) відповіді на відзив та доданих до нього 
доказів відповідачу і третій особі.

Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на 
відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і доку-
ментів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до 
нього доказів позивачу.

Повідомити учасникам справи, що відзив на позовну заяву (відзив), 
відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимо-
гам частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судо-
чинства України.

Повідомити учасникам справи, що інформацію у справі, яка розгля-
дається, можна отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової 
влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади Укра-
їни, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової 
інформації. 

З моменту опублікування цього оголошення вважатиметься, що всі за-
інтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової 
справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і не може бу-
ти оскаржена. 

Суддя-доповідач Н. М. Мартинюк 
Судді І. В. Дашутін, Л. О. Єресько, А.В. Жук,  

Ж. М. Мельник-Томенко

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: GL3N011560, GL2N011593, GL3N011597
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

26.09.2019

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/ 
44366-asset-sell-id-216553

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова Сергія Миколайови-
ча, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Владімірская, 35, у судові засідання, які проводити-
муться в порядку спеціального судового провадження та відбудуть-
ся 20 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв. та 29 листопада 2019 року 
о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського,34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. в судові засідання, 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Білан Владислав Миколайович, 

13.02.1999 року народження,  

Вам необхідно з’явитися 

до служби у справах дітей виконавчого  

комітету Лубенської міської ради  

за адресою: Полтавська обл., 

м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33, 

стосовно питання визначення  

потреби в придбанні житла.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє,  
що вважаються втраченими  

наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-пра-

вової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів серія AК: 9854533, 
7610253; серія AМ: 9178827; Зелена Карт-
ка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 
12984219; Зелена Картка Вся система, Азер-
байджан: 14198998, 13314504, 13314530; 
добровільне страхування відповідальнос-
ті за оплату наданих послуг під час поїзд-
ки за кордон: 3074633, 3027975, 3027978, 
3087021-3087025.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2019 р. № 834 
Київ

Про внесення змін до Порядку фінансування  
видатків місцевих бюджетів на здійснення  
заходів з виконання державних програм  

соціального захисту населення за рахунок  
субвенцій з державного бюджету

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
1. Внести до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснен-

ня заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 
рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 
2002 р., № 10, ст. 482; 2017 р., № 100, ст. 3059; 2018 р., № 22, ст. 733), зміни, 
що додаються.

2. Установити, що залишки невикористаних коштів на оплату пільг та жит-
лових субсидій населенню на рахунках підприємств централізованого водо-
постачання і водовідведення, вугледобувних та вуглепереробних підприємств, 
виробників електричної енергії, відкритих в органах Державної казначейської 
служби, перераховуються на поточні рахунки зазначених підприємств, відкри-
ті в банківських установах.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 вересня 2019 р. № 834

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів  

на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету

1. У пункті 8:
1) в абзаці сьомому слова «тепло-, водопостачання і водовідведення» замі-

нити словом «теплопостачання», а слова «, а за електроенергію на поточні ра-

хунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому бан-
ку» виключити;

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
«Розрахунки за надані пільги та субсидії на оплату послуг з водопостачан-

ня і водовідведення та електроенергії здійснюються на поточні рахунки, відкри-
ті в банківських установах.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — десятий вважати відповідно абзацами 
дев’ятим — одинадцятим.

2. У пункті 81:
1) в абзаці першому слова «електричну енергію,» виключити, а слова «те-

пло-, водопостачання і водовідведення» замінити словом «теплопостачання»;
2) абзац десятий виключити;
3) абзаци дванадцятий — сімнадцятий виключити;
4) абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
«Для проведення розрахунків відповідно до цього пункту всі учасники від-

кривають поточні рахунки із спеціальним режимом використання в органах 
Казначейства, крім суб’єктів господарювання, які постачають теплову енергію, 
вироблену з альтернативних видів палива, та підприємств — постачальників 
(виробників) альтернативних видів палива, яким кошти спрямовуються на по-
точні рахунки, відкриті в банківських установах.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2019 р. № 833 
Київ

Про внесення змін у додаток 6  
до Умов оплати праці працівників 

патронатних служб в державних органах
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
Внести у додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в 

державних органах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 

(Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2019 р., № 17, ст. 590), та-
кі зміни:

абзац четвертий у графі «Найменування посади» після слів «Радник: голо-
ви, заступника голови» доповнити словами «, Генерального прокурора, першо-
го заступника та заступників Генерального прокурора»;

назву підграфи «Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Вер-
ховний Суд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфі-
каційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуро-
рів, ДСА» графи «Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадо-
вого окладу» після слів «вищі спеціалізовані суди» доповнити словами «, Гене-
ральна прокуратура України»;

примітки до додатка доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Посадові оклади працівників патронатних служб Генеральної прокурату-

ри України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.».
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2019 р. № 835 
Київ

Про внесення зміни до пункту 9 додатка  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
Внести зміну до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2018 р., № 61, ст. 2108; 2019 р., 
№ 7, ст. 202), доповнивши його після слів «заступника Міністра з питань дер-
жавної реєстрації» словами «, Міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, який може мати не більше восьми заступників, включа-
ючи першого заступника Міністра та заступника Міністра — Торгового пред-
ставника України».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Укргiдрометцентр

Байкер зупинився  
в Боромлі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СКУЛЬПТУРНА ЗАСТОРОГА. Ті, кому недавно випало прої
жджати через село Боромля Тростянецького району на Сумщи
ні, неодмінно помітили нову контактну скульптуру, яку на ходу на
вряд чи вдавалося розгледіти. Бо доволі таки несподівана і вод
ночас футуристична! 

Її автор Олег Бритов вирішив втілити свій давній задум, в осно
ві якого образ — традиційний дует «водій — машина або мото
цикл», максимально 
виснажені дорогою. 
Тоді вони зливають
ся воєдино і вже важ
ко розрізнити, хто і де.

Ось так і з’явилася 
на постаменті інсталя
ція вагою 700 кілогра
мів із деталей, запас
них частин, одне сло
во, мотоциклетнома
шинного металобрух
ту, яка за контура
ми нагадує мотоцикл 
і байкера, схожого на 
голлівудського термі
натора. 

відкриття скульпту
ри автор перетворив 
на сценічне шоу, у яко
му сам виконував го
ловну роль. При цьому 
запросив колег, сусі
дів, друзів, знайомих, 
яких частував пивом і 
бутербродами. А міс
цеві селяни вірять, що 
металевий термінатор 
привертатиме увагу 
водіїв, зокрема бай
керів, які, побачивши 
«колегу», не так гна
тимуть свій транспорт 
вулицею Боромлі. 
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«Здолаємо московитів,  
як 505 років тому під Оршею!»

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК. Уявіть Рівне початку 
ХVІ століття. Складно? Дослідники ж ствер
джують, що теперішній символ міста — са
ме Острозька брама: та, через яку в’їжджав 
до нього сам князь Костянтин Острозький! 
І стояла вона на місці теперішнього торго
вельного центру «Злата плаза». Тож са
ме тут встановлять пам’ятну дошку князю 
з нагоди 505ї річниці його переможної бит
ви над московитами під Оршею (нині це Бі
лорусь).  

«Про часи правління князя відомо, на 
жаль, небагато. А ось Рівне, де він жив, було 
тоді центром вирішення політичних питань, 
— каже голова ГО «Слава князів Острозь
ких» Микола Бендюк. — Хочемо, щоб люди 
пам’ятали: ми перемогли московитів 1514 ро
ку — і тепер переможемо».

Заходи з нагоди річниці переможної бит
ви відбулися 8 вересня. Окрім відкриття 
пам’ятної дошки, рівняни мали змогу на 
Лебединці постріляти з лука, скуштува
ти козацької каші й долучитися до збору 
коштів на реставрацію картини польсько
го художника Юзефа МенціниКшеша (ХІХ 
століття), який зобразив на полотні бит

ву під Оршею. Її експонують в обласно
му краєзнавчому музеї, а на відновлен
ня потрібно 80 тисяч гривень. 

Перемога під Оршею прославила кня
зя Костянтина Острозького на всю Єв
ропу. Тож про її значення, нові факти й 
перебіг подій, що відбувалися після неї, 
дискутуватимуть історики та дослідни
ки в обласному краєзнавчому музеї за 
круглим столом «Розгром московитів під 
Оршею: історія найвеличнішої битви по
чатку ХVІ століття, яка об’єднала три на
роди».

ФОТОФАКТ

ПЕРЕМОЖНИЙ ФІЛЬМ ПРО ПЕРЕМОГУ. Українську повно
метражну стрічку валентина васяновича «Атлантида» визнано 
кращою за результатами голосування журі в конкурсній про
грамі «Горизонти» на 76му венеціанському кінофестивалі. За 
перемогу в цій програмі змагалися цьогоріч 19 повнометраж
них фільмів. «Атлантида» — це фільм про майбутню перемо
гу у війні з Росією, що зняли за фінансової підтримки Держкі
но України. валентин васянович працював над стрічкою як ав
тор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсера
ми стрічки є також Ія Мислицька та володимир Яценко. вироб

ництво картини здійснила «Студія Гармата фільм». Головні ро
лі виконують логіст фонду «Повернись живим» Андрій Рима
рук, парамедик Людмила Білека та доброволець василь Анто
няк. Зйомки стрічки відбувалися здебільшого в Маріуполі в січ
ні—березні минулого року.

«Горизонти»  друга за значущістю програма венеціанського 
кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкур
сом. До участі в цій секції відбирають художні та документаль
ні фільми, які представляють нові тенденції в  розвитку світо
вого кінематографа. 

Без повітряних кульок можна обійтися
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ. У 
Донецькій області з ініціативи 
активістів розпочалася еколо
гічна акція, мета якої — пере
конати місцевих жителів від
мовитися від використання по
вітряних кульок під час прове
дення різноманітних урочис
тостей, свят тощо. Старт їхніх 
зусиль припав на початок ве
ресня і нового навчального ро

ку, тому учасники дійства на
самперед охопили увагою міс
цевих школярів і студентів. Зо
крема вони вирішили вручити 
подарунки та спеціальні еко
логічні дипломи колективам 
трьох міських шкіл Краматор
ська, які першими офіційно 
відмовляться від використан
ня повітряних кульок, що тра
диційно прикрашають свято 
першого дзвоника. 

Організатори згаданої дов
гострокової всеукраїнської ак

ції «Bye bye летюче сміття» — 
соціальне підприємство «Тра
ва. UA», громадська органі
зація «Культурноосвітня фун
дація Лібері Лібераті» та ска
утська організація «Пласт» із 
Краматорська. Зрозуміло, ак
тивісти виступають не проти 
різнобарвних кульок, а праг
нуть зменшити використання 
шкідливих матеріалів, з яких 
їх виготовляють. Ідеться про 
токсичні хімічні речовини, які 
після дуже короткого викорис

тання кульок розкладаються 
протягом сотні років. А ще во
ни смертельно небезпечні для 
наших братів менших: тварин, 
птахів, комах, риби. «Найкра
ща прикраса будьякого свя
та — ваша усмішка. візьміть 
чудовий настрій, стартуйте до 
школи і рятуйте Землю від не
бесних ліхтариків, пластико
вих трубочок, одноразового 
посуду, пакетів та іншого сміт
тя», — закликають у своєму 
зверненні організатори.

ДОВІДКА «УК»
Битва під Оршею відбулася 8 верес

ня 1514 року між 15тисячним військом 
під командуванням князя Костянтина 
Івановича Острозького, на той час геть
мана великого князівства Литовського, 
Руського, Жемайтійського і Королівства 
Польського, та московським військом на 
чолі з воєводою Іваном Челядніним.

Перемога під Оршею  
прославила князя Костянтина 

Острозького на всю Європу

Біля двору місцевого майстра 
у селі Боромля на Сумщині постав 
футуристичний байкар,  
який нагадує термінатора
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