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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 листопада 2019 року
USD 2471.9467 EUR 2746.0856 RUB 3.9083 / AU 371929.10 AG 4495.24 PT 234093.35 PD 444208.82

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Нинішній рік — 

інвентаризації та 
кадрового оновлення,  

а наступний — 
підготовки  

до економічного 
стрибка».

Лондон і надалі 
допомагатиме ЗСУ

ВНЕСОК. Велика Британія продовжила навчальну мі-
сію в Україні (операцію Orbital) на три роки — до березня 
2023-го. Про це повідомив міністр оборони Великої Бри-
танії Бен Воллес, який у вересні цього року відвідав схід 
України й лінію фронту. «Цей візит наочно продемонстру-
вав не лише витрати, які несуть підтримувані Росією сепа-
ратисти, а й рішучість українських Збройних сил захищати 
територіальну цілісність своєї країни. Саме тому ми про-
довжуємо нашу навчальну місію, щоб навчити ще тисячі 
українських військовослужбовців», — цитує Бена Воллеса 
УНІАН. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євро-
атлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у мікроблозі Twitter 
написав: «Дякуємо друзям зі Сполученого Королівства за 
непохитну підтримку нашої держави! Разом ми створюємо 
сучасні, потужні та професійні ЗСУ».

Операцію Orbital створено після анексії Криму Росією — 
на знак підтримки Лондоном України. Від початку опера-
ції в 2015 році військовослужбовці Британії навчили понад  
17 500 військовослужбовців ЗСУ.

500 млн дол. 
становить сума розміщених  

НАК «Нафтогаз України» семирічних 
облігацій під 7,625% річних

ПРОЄКТ. У межах програми ООН з відновлення та розбудови 
миру в Донецькій та Луганській областях відбулась поїздка 
групи журналістів

Український Донбас: 
на лінії оновлення

Прем’єр-міністр про нове дихання вітчизняної 
економіки, робочі місця й боротьбу з корупцією 

3 4
ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА

Виплати на дітей буде збережено. 
Міністр соціальної політики Юлія 
Соколовська коментує умови 
надання допомоги при народженні 
дитини

АКТУАЛЬНО!

«Урядовий кур’єр» продовжує збирати 
думки українців щодо земельної 
реформи. Сьогодні своїми ділиться 
голова ГО «Спілка землевпорядників 
Харківщини» Роман Леонов
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Документ розвитку країни й безпеки людей
ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Прем’єр та урядовці представили підготовлений до другого читання проєкт 
держбюджету-2020

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Розпочав презентувати онов-
лений документ Прем’єр-

міністр Олексій Гончарук. Він 
зокрема наголосив, що роз-

виток держави нерозривно 
пов’язаний з розвитком еконо-
міки. І від того, наскільки ефек-
тивно й стрімко відбуватиметь-
ся цей процес, залежить, який 
ресурс від цього можна буде 
спрямувати на захист і розви-

ток основної цінності — люд-
ського капіталу.

Очільник Кабміну зокрема по-
відомив, що видаткова частина 
оновленого проєкту державно-
го бюджету на 2020 рік, який по-
дано до Верховної Ради для роз-

гляду в другому читанні, стано-
вить 1,195 трильйона гривень. 
Якщо ж окремо за статтями, то 
маємо такі цифри: 294 мільярди 
гривень буде спрямовано на роз-
виток сфери соціального забез-
печення українців, 245,8 мільяр-

да — на безпеку і оборону, 141,5 
мільярда — на обслуговування 
держборгу, 113,3 мільярда — на 
охорону здоров’я, 73,7 — на до-
рожню інфраструктуру, а 
також 145,1 — на освіту і 
науку.

У краматорському Центрі інновацій GEEK-bunker підібрали чудову програму для школярів — модульна гра,  
в якій треба писати скрипти найбільш затребуваними мовами програмування



6 листопада 2019 року, середа, № 212 www.ukurier.gov.ua 15

оголошення

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

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю  

«БРСМ-НАФТА»  
(код ЄДРПОУ 32054607)

У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про 
надання інформації від 26.06.2019 № 128-29.3/01-
8217 товариству з обмеженою відповідальністю  
«БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607), зазначе-
на вимога (повний її зміст) розміщено на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — До 
уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 
Правил розгляду заяв і справ про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції, затвер-
джених розпорядженням Антимонопольного коміте-
ту України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрова-
них у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 ро-
ку за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимоно-
польного комітету України від 29 червня 1998 року  
№ 169-р) (із змінами).

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по  кримінальному провадженню 
1-кп/185/164/19, справа № 185/6279/18 за обвинува-
ченням Тимофєєва Олександра Юрійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Тимофєєв Олександр Юрійович 
викликається для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, призначеному на 11 листопада 2019 року о 
09.00 годині у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Cуддя Н. Г. Самоткан

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю  

«ФАКТОРІНГ ГРУП»
(код ЄДРПОУ 40919212)

У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про 
надання інформації від 17.07.2019 № 128-29.3/01-
9193 товариству з обмеженою відповідальністю  
«ФАКТОРІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40919212), зазна-
чена вимога (повний її зміст) розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Антимонопольного комітету Украї-
ни (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — До 
уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 
Правил розгляду заяв і справ про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції, затвер-
джених розпорядженням Антимонопольного коміте-
ту України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрова-
них у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 ро-
ку за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимоно-
польного комітету України від 29 червня 1998 року  
№ 169-р) (із змінами).

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/122/19, справа № 185/3004/18 за обвину-
ваченням Тимофєєва Олександра Юрійовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК 
України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Тимофєєв Олександр Юрійович 
викликається для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, призначеному на 11 листопада 2019 року о 
10.00 годині у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Суддя Н. Г. Самоткан

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1305/2019, справа №761/41270/2019 за 
обвинуваченням Жириновського Володимира Воль-
фовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК Украї-
ни, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 258-5 КК України, Діденка Олексія Микола-
йовича, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 11.11.2019 ро-
ку о 09 год. 15 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №510.

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

Суддя Т. В. Овсеп’ян

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачених: БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталі-
йовича (к/п № 42016000000002469), САВЧЕНКО Світ-
лану Борисівну (к/п № 42016000000000204), МЯЗГО-
ВА Леоніда Олексійовича (к/п № 42016000000002778), 
обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, для розгляду кримінального про-
вадження та повідомляє, що судовий розгляд по су-
ті відбудеться:

— стосовно САВЧЕНКО С. Б. — 14.11.2019 р. о 09.30 
год.,

— стосовно МЯЗГОВА Л. О. — 14.11.2019 р. о 16.30 
год.,

— стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. — 26.11.2019 р. 
о 17.00 год. — (стадія судових дебатів)

в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, каб. 6-а (або зал № 3).

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

Суддя С. І. Дячук

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) 
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. З ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олек-
сандра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, 
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр 
Васильович викликаються в судове засідання на 11 
листопада 2019 року на 15:00 годину у приміщен-
ня Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 
77-б, каб. № 23. Справа розглядається під голову-
ванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст. 139, 323 
КПК України.

Судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження по кримінальному провадженню 
відносно Бозявкіна В. В, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, призначе-
не о 09-30 год. 09 грудня 2019 р. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 09 грудня 2019 ро-
ку о 09-30 год. викликається Бозявкін Василь Васи-
льович. 

Суддя Троценко Т. А.

Втрачені: 
паспорт громадянина України  НС 596708, виданий 
Уманським МВС в Черкаській області в 1999 році, сві-
доцтво про народження та військовий квиток  на ім’я 

ЛАДИКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ, 
вважати недійсними.

Втрачений Диплом спеціаліста РН № 16413144, 
виданий Чернівецьким національним 

університетом імені Юрія Федьковича 30 червня 
2001 року на ім’я Алєксєйцевої Людмили Василівни, 

вважати недійсним.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL3N013536 Права вимоги за Договором кредиту №101 від 30.01.2007.
GL3N013537 Права вимоги за Договором кредиту №116 від 30.01.2007.
GL3N013538 Права вимоги за Договором кредиту №34 від 30.01.2007.
GL3N013539 Права вимоги за Договором кредиту №35 від 30.01.2007.
GL3N013540 Права вимоги за Договором кредиту №97 від 30.01.2007
GL3N013541 Права вимоги за Договором кредиту №394/08 від 30.07.2008.
GL3N013542 Права вимоги за Договором кредиту №98 від 30.01.2007.
GL3N013543 Права вимоги за Договором кредиту №102 від 30.01.2007.
GL3N013544 Права вимоги за Договором кредиту №95 від 30.01.2007.
GL3N013545 Права вимоги за Договором кредиту №434/08 від 26.08.2008.

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону Перші відкриті торги (аукціон) — 25.11.2019
Електронна адреса для доступу до відкритих                www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується 
     на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкай-
тіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному про-
вадженню відбудеться: 14.11.2019 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні  Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. №501, в яке викликається обвинува-
чений Люкайтіс Дмитро Володимирович, який про-
живає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323

Суддя Л. Л. Щебуняєва

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/978/2018 за обвинуваченням Хакімзяно-
ва Ігоря Євгеновича за ч. 1 ст. 258-5 КК України згід-
но з Єдиним державним реєстром досудових розслі-
дувань за №22014000000000357 від 15.08.2014 року, 
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 13.11.2019 ро-
ку о 14 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №511, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Уборевича, буд. 17, кв. 17.

Суддя О. А. Голуб

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петрови-
ча, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Донецький, 
18, кв. 6), у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа  
№ 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 05.12.2019 
року о 14-00 год. в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 
У разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за його відсут-
ності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 
30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18), 
у судове засідання для здійснення спеціального судово-
го провадження у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 
(справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршуно-
ва В.І. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
15.11.2019 року о 13-00 годині в залі судового засідан-
ня за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршу-
нова В. І. кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суд-
дя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 13 листопада 2019 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обви-
нувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 07 жовтня 2016 року, за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Є. О. Мартинов 

Втрачені суднові реєстраційні та регі-
строві документи на судно моделі «Kolibri 
KM330D» з бортовим номером ДАП – 
3709-К та свідоцтво судноводія, яке нале-
жить Бутову Сергію Дмитровичу, 

вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво на право управлін-

ня маломірним (малим) судном, видане 

на ім’я Омельченка Олега Петровича, 

вважати недійсним.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіально-
го відділення Антимонопольного комітету України 4 вересня 2019 року 
прийнято рішення № 66/13-р/к про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції у справі № 66-1-50/6-19 з боку ФОП Ско-
беля О.В. (ідентифікаційний номер 2981501198) та ФОП Малика О.М. 
(ідентифікаційний номер 2618603457).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене рішення у справі ФОП 
Скобелю О.В., з повним текстом рішення можна ознайомитись в Пол-
тавському обласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: 
вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

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

Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився 
01.09.1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Французь-
кий бульвар, 1/3, кв.15, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 14.11.2019 року о 14 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачений.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 року 

народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Паро-
возна, 121, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляєть-
ся про те, що 20.11.2018 року Херсонським міським судом Херсонської 
області по кримінальному провадженню №22015230000000058 за об-
винуваченням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 258-3 ч. 1  
КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за від-
сутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судово-
го провадження.

Також Ярошевському В.І. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 14.11.2019 року о 09:00 год. у каб. 703 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можна знайти на офіційному сайті Херсонського 
міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України 04.10.2019 року 
прийнято розпорядження № 66/52-рп/к про початок розгляду справи  
№ 66-2-50/51-19 за ознаками порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції з боку комунального підприємства «Жилрем-
сервіс» (код ЄДРПОУ 36324964).

У зв’язку з неможливістю вручити копію розпорядження відповідачу, 
з повним текстом розпорядження можна ознайомитись в Полтавсько-
му обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету 
України за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, кім. 320.

ТОВ «Український рітейл» 
(мережа «Брусничка») 

з метою встановлення перебування у трудових відносинах 

просить усіх працівників мережі звернутися до відділу кадрів 

за адресою: 

м. Дніпро, бул. Слави, 45, тел.: 093-335-10-01.
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«Черкаси  
за межами століть»

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДАЛЕКЕ — БЛИЗЬКЕ. Щойно побачила світ збірка історико-кра-
єзнавчих нарисів «Черкаси за межами століть», автор яких — жур-
наліст, почесний краєзнавець України Василь Страшевич. У ній 
ідеться про життя міста із кінця XVIII — до середини 50-х років XX 
століття. На основі архівних документів, спогадів і свідчень очевидців 
автор надає відомості про минуле Черкас, героїчну боротьбу під час 
оборони й оновлення міста в роки війни.

Це видання — продовження циклу нарисів, статей, книжок, які 
здобули неабияку популярність серед читачів. 

Книжка складається з окремих нарисів, присвячених різним періо-
дам історії Черкас. автор зображує палітру міста, де минуло його ди-
тинство і значна частина життя і яке має давню й насичену подіями 
історію, що бере початок ще з XV століття.

Читаючи книжку, маємо змогу відчути атмосферу і колорит Чер-
кас, акцентуючи на особливостях повсякденного життя містян — 
найхарактерніших рисах побуту, господарстві та культурних тради-
ціях. Віддавши багато років фізкультурно-спортивній роботі й маючи 
особисті спортивні досягнення, Василь Борисович зі знанням справи 
розкриває історію спортивного життя Черкас, де проводили змаган-
ня, в яких брали участь сотні місцевих жителів.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Нещодавно у 
центральній частині Сум, у скве-
рі навпроти Іллінської церкви 
урочисто відкрили чотириметро-
вий пам’ятник київському князе-
ві Ярославу Мудрому.  Викона-
ний із білого бетону за меценат-
ські кошти, він привертає увагу 
містян і гостей обласного цен-
тру. Скульптор Руслан Торяник 
зафіксував видатного політич-
ного і громадського діяча на тлі 
стилізованого храму Софії Київ-
ської. У правій руці князь тримає 
звід законів, а лівою опирається 
на меч.

Під час урочистого відкриття 
промовці наголошували на акту-
альності думок і заповіту вели-
кого князя. адже на пам’ятнику 
викарбувано його слова, звер-
нені до нащадків: «Якщо буде-
те у ненависті жити, у сварках та 
бійках, то самі загинете і загуби-
те землю своїх батьків та дідів, 
котрі здобували її трудом своїм 
великим».

до слова, пам’ятник встанов-
лено поряд з вулицею, названою 
на честь Ярослава Мудрого.

Юні робототехніки з Донеччини  
їдуть на світову олімпіаду

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ. 
Представники дитячої команди 
«Роботоклуб Вугледар» на до-
неччині готуються гідно пред-
ставити Україну у фіналі Все-
світньої олімпіади World Robot 
Olimpiad, що відбудеться в лис-
топаді в Угорщині. Таке почесне 
право взяти участь у міжнарод-
них змаганнях, які вважають го-
ловною подією року в галузі ро-
бототехніки, юні донеччани ви-
бороли в чесному суперництві з 
ровесниками, оскільки влітку в 
Києві стали переможцями Все-
української олімпіади з робото-
техніки. 

до складу команди «Робо-
токлуб Вугледар» входять діти-
переселенці Іван Свєтов, Ми-
кита Теличко та Богдан Удові-
ка. Усі вони свого часу змуше-
ні були виїхати з донецька та 
Ясинуватої після окупації цих 
міст проросійськими незакон-
ними збройними формування-
ми. а створило клуб подружжя 
переселенців з донецька Ган-
на і Сергій Телички, які допо-
магають хлопчакам опановува-
ти секрети робототехніки і про-

грамування. За два роки, відко-
ли дітлахи займаються техніч-
ною творчістю, вони неоднора-
зово брали участь у регіональ-
них і загальноукраїнських відпо-
відних турнірах, на яких става-
ли переможцями й призерами. 
а ось тепер дебютуватимуть на   

важливих міжнародних змаган-
нях. 

«Наші вихованці на власному 
прикладі показали, що команди 
навіть із невеликих містечок мо-
жуть добре підготуватися і завдя-
ки цьому отримати змогу пред-
ставляти свою державу на всес-

вітніх змаганнях. Вважаємо, цей 
досвід гідний того, щоб його ви-
користали в творчості юні ро-
бототехніки з інших населених 
пунктів донеччини й всієї Украї-
ни», — вважають дорослі орга-
нізатори дитячої команди «Ро-
ботоклуб Вугледар».

Українське коріння Астерікса
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр».

ЮВІЛЕЙ. Знані всьому сві-
ту астерікс і обелікс як втілен-
ня французького духу завдячу-
ють своїм народженням інозем-
цеві. Це письменник, видавець і 
художник Рене Госінні. У журна-
лі Pilote, який він заснував, відбу-
лася прем’єра коміксу про при-
годи нині відомого на всіх кон-
тинентах героя. Перший номер 
видання надійшов у продаж 29 
жовтня 1959 року і розійшовся 

накладом 300 тисяч примірни-
ків. Ще за кілька тижнів до цьо-
го астерікс уже з’явився на ре-
кламних щитах із закликом купу-
вати і читати новий часопис. Ку-
медний персонаж коміксу не ли-
ше виправдав сподівання видав-
ців Pilote, а й здобув безсмертя і 
світову славу.

однак в Україні мало хто знає, 
що в Рене Госінні українське ко-
ріння. Він народився 14 серпня 
1926 року в Парижі, куди емігру-
вали його батьки варшав’янин 
Станіслав Госцінний та уроджен-

ка містечка Ходорків (нині По-
пільнянського району Житомир-
ської області) Ганна Березняк.

Коли малюкові виповнилося 
два роки, родина у пошуках ро-
боти перебралася за океан — у 
столицю аргентини Буенос-ай-
рес. Із 1945 року Рене Госінні 
жив у Нью-Йорку, звідки він при-
їхав у Францію для проходжен-
ня строкової служби в армії. для 
нього це був перший у свідомо-
му віці візит на батьківщину.

У 1948 році француз ли-
ше за місцем народження зно-

ву в СШа, звідки через три ро-
ки він повернувся до Парижа 
вже як кореспондент одного із 
нью-йоркських інформагентств. 
Із 1951-го Рене Госінні — широ-
ковідомий у Франції журналіст і 
видавець, який зумів поєднати 
американську традицію коміксів 
із французькою національною 
культурою. 

Світову славу талановитому 
синові Ганни Березняк приніс 
астерікс, в образі якого втілено 
предковічний дух галлів і сучас-
ну душу французів.

Василь Страшевич 
наполегливо 

працює над новими 
краєзнавчими 

дослідженнями

У Сумах 
київський князь 
нагадав мудрий  
заповіт

Іван Свєтов, Микита Теличко, Богдан Удовіка та їхній тренер Сергій Теличко  
прагнуть тріумфувати і на всесвітніх змаганнях
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