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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 4 лютого 2020 року
USD 25.0294 EUR 27.6587 RUB 3.9306 / AU 39558.84 AG 445.97 PT 24133.43 PD 57779.82

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЕПІФАНІЙ:
«Вірю, що  

 в майбутньому 
буде ще одна хвиля 
приєднання, хвиля 

переходів з Російської 
православної церкви 

в Україні  
до Православної 
церкви України».

«Відкритий уряд» 
збирає нові пропозиції 

НА ЧАСІ. Із січня 2020 року розпочато підготовку нового 
плану дій з упровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий 
уряд». Його реалізуватимуть із вересня 2020 року по серпень 
2022-го. Підготовка плану дій відбуватиметься у кілька етапів. 
З лютого по квітень 2020 року триватиме збирання ідей та про-
позицій, що передбачає проведення онлайн і публічних заходів. 
Після опрацювання отримані пропозиції у травні — червні 2020-
го планують винести на онлайн-голосування для вибору відпо-
відно до рекомендацій партнерства  не більш як 20 заходів.

Тож  в уряді пропонують долучитися до підготовки нового 
плану дій, подавши пропозиції,  які мають відповідати цілям 
сталого розвитку-2030 та чотирьом основним цінностям ініціа-
тиви. Вони містять:  забезпечення доступу до публічної інфор-
мації; посилення участі громадськості в ухваленні рішень; за-
безпечення підзвітності органів влади; розвиток технологій та 
інновацій для забезпечення прозорості й підзвітності.

Подати пропозиції до плану дій можна до 31 березня  
2020 року. Докладніше ознайомтеся на Урядовому порталі.

5,971 млрд дол. 
становив профіцит платіжного балансу 

України в 2019 році. Це вдвічі більше  
за торішній аналогічний показник

ІНФРАСТРУКТУРА. Єдиний у Миколаєві державний стивідорний 
порт передано в концесію. На які зміни розраховують  
на підприємстві та в місті, дізнавався «УК»

Чи виграє «Ольвія»?

Предстоятель Православної церкви України митрополит 
Київський і всієї України про втілений рік тому 
історичний вибір народу 

4 7 
АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Міністерство розвитку громад та територій 
оголосило початок діалогу з громадськістю 
про напрацювання нового законопроєкту, який 
дав би змогу врегулювати питання добудови 
об’єктів, яких не введено в експлуатацію

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК 

Про те, як  упроваджують сучасні 
ефективні технології у тваринництві, 
«Урядовому кур’єру» розповів 
гендиректор СТОВ «Вітчизна»  
Володимир Литвин

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
in

ve
st

in
po

rt
s.

co
m

5

Нова ера для підприємців
ПІДТРИМКА МІКРОБІЗНЕСУ. На держпрограму доступних кредитів спрямовано 2 мільярди 
гривень. Планують видати близько 50 тисяч позик

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Кабінет Міністрів оголосив 
про впровадження держав

ної програми доступного креди
тування для підприємців, яка 

передбачає часткову компенса
цію державою витрат на відсот
ки за такими кредитами.

Уряд компенсуватиме части
ну відсоткової ставки так, щоб 
людина могла отримати кре
дит під 5—7—9% у державному 

або приватному банку. За таких 
умов підприємці можуть розви
вати свій бізнес та створювати 
нові робочі місця. Люди отрима
ють доступні кредити: на суму 
до 1,5 мільйона гривень терміном 
до 5 років під 5; 7 або 9%. Це від

повідь на першочергову потребу 
малого бізнесу — доступне фі
нансування. На цьому наголосив 
Прем’єрміністр Олексій Гонча
рук на презентації старту про
грами «Доступні кредити 5—7—
9%». Для успішного розвитку на

шій державі потрібна розвинена й 
стабільна економіка. А для цього 
нам потрібно більше підприємців. 
Людей, які хочуть започаткувати 
та успішно розвивати влас
ну справу, створюючи нові 
робочі місця. 2



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

 Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевського Віктора Володимировича та Бардашевсько-
го Олега Вікторовича як обвинувачених у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України під головуванням судді Покатілова О. Б. у судо-
ве засідання, що відбудеться 10 лютого 2020 року о 09.30 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Інформація про результати концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 
цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг 
в спеціалізованому морському порту Ольвія та включає майно державного 

підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», майно державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані 
відповідно до умов концесійного договору, підстави визначення переможця та 

відхилення пропозицій інших учасників

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 24.01.2020 року № 19, КЮТЕРМІНАЛЗ ТОВ («QTERMINALS 
W.L.L») (реєстраційний номер 98511) визнано переможцем концесійного конкурсу щодо передачі в конце-
сію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в спеціалізованому морсько-
му порту Ольвія та включає майно державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», майно держав-
ного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані відповід-
но до умов концесійного договору (далі — Конкурс). 

Результати Конкурсу відображені в нижчевказаній таблиці.

Результати оцінювання Фінансової пропозиції Учасника конкурсу

Критерій оцінки Фінансо-
вих пропозицій

Фінансова пропозиція КЮТЕР-
МІНАЛЗ ТОВ («QTERMINALS 

W.L.L»)

Мінімальний показник, перед-
бачений Фіксованими умовами 

Концесійного конкурсу

Примітки
Запропонований по-
казник, підтвердні 

документи (для кри-
терію № 5)

Кількість 
балів Показник

Відповід-
ність/невід-
повідність 

Фіксованим 
умовам

Критерій № 1 — Запропо-
нована ставка концесійно-
го платежу

0,75 % 30,00 0,73% +

Критерій № 2 — Запропо-
нована сума фіксованого 
концесійного платежу

80 000 000 грн 35,00 79 876 000  грн +

Критерій № 3 — 
Зобов’язання щодо до-
даткових інвестицій. Най-
кращі умови використан-
ня об’єкта концесії для на-
дання послуг щодо задо-
волення громадських по-
треб

1 рік —  
116 246 000  грн

2 рік —  
443 339 000 грн

3 рік —  
306 386 000 грн

4 рік —  
542 559 000 грн

5 рік —  
446 813 000 грн

26,00 не застосовується

Для цілей оцінки критерію 
суми були  приведені  
до поточної вартості з 

урахуванням ставки дис-
контування 17,26 %  

та додані до мінімальних 
початкових інвестицій в 

Об’єкт концесії,  
які визначені у пункті  
5 розділу 1 Додатка 7 

(фіксовані та конкурентні 
умови конкурсу)

Критерій № 4 — Запро-
понована сума коштів для 
розвитку місцевої інфра-
структури

80 000 000 грн 6,00 78 000 000 грн +

Критерій № 5 — Підтвер-
дження наявності джерел 
фінансування. Найбільш 
вигідна та надійна схема 
фінансування проекту (на 
стадіях будівництва або 
реконструкції об’єкта кон-
цесії). Найбільша частка 
власних коштів, що вкла-
даються претендентом у 
фінансування об’єкта кон-
цесії

 Наявність підтвер-
джено 1,0 не застосовується

Надано виписки  
з банківських рахунків

Критерій № 6 — Найко-
ротші строки окупнос-
ті об’єкта концесії, надхо-
дження прибутків

35 років 0,33 не більше 35 років +

Критерій № 7 — Найко-
ротші строки будівництва 
або реконструкції об’єкта 
концесії

42 місяці (3,5 року) 0,33 не більше 42 міся-
ців (3,5 року) +

Критерій № 8 — Найбільш 
вигідні соціальні та трудо-
ві умови:

Субкритерій № 8.1 — мак-
симальне використан-
ня у концесійній діяльнос-
ті працівників — грома-
дян України, в тому числі 
звільнених у зв’язку з лік-
відацією державного під-
приємства, майно якого 
надано у концесію

90 % 0,34 не менше 90% +

Субкритерій № 8.2 — до-
даткові зобов’язання що-
до недопущення звільнен-
ня працівників.

12 місяців
1,00

не менше 60 міся-
ців (5 років) +

Загальна кількість балів за результатами оцінювання Фінансових пропозицій Учасників конкурсу

Фінансова пропозиція  
КЮТЕРМІНАЛЗ ТОВ 

(«QTERMINALS W.L.L»)

Відповідність Умовам  
Концесійного конкурсу Примітка

ВСЬОГО БАЛІВ 100 ВІДПОВІДАЄ

Товариство з обмеженою відповідальністю «РИСОІЛ-ОЛЬВІЯ» було допущене до участі в конкурсі (про-
йшло прекваліфікацію), але не подало конкурсної пропозиції.

Керуючись прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про концесію», Законом України 
«Про концесії», постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 642 «Про затвердження По-
ложення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права дер-
жавної і комунальної власності, які надаються у концесію», статтею 8.1. частини І Інструкції для претендентів 
щодо подання заявок на участь у концесійному конкурсі (Інструкції для заявників), затвердженої наказом Мі-
ністерства інфраструктури України від 28 серпня 2019 року № 669 «Про оголошення концесійного конкурсу 
щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в спе-
ціалізованому морському порту Ольвія та включає майно державного підприємства «Стивідорна компанія 
«Ольвія», майно державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеці-
ально збудовані відповідно до умов концесійного договору», наказом Міністерства інфраструктури України 
від 27 грудня 2019 року № 992 товариство з обмеженою відповідальністю МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО «ПІТЕРС» 
(код згідно з ЄДРПОУ 30083348) не було допущено до участі у Конкурсі у зв’язку з невідповідністю Критері-
ям допущення, визначеним у Додатку 4 Інструкції для заявників.

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласно-

го ТВ АМКУ прийняла рішення від 25.09.2019  
№60/59-р/к у справі № 59/60/64-рп/к. 19 про вчинен-
ня ТОВ «УКР-ЛАК» (40088892) порушення, яке пе-
редбачене п. 15 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної 
конкуренції». Рішенням на ТОВ «УКР-ЛАК» накладе-
но штраф — 68 тис.грн.

З текстом рішення можна ознайомитись 
на офіційному веб-сайті АМКУ 

за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/
kyivr/uk/index.

Повідомлення
Адмінколегія Київського ОТВ АМКУ прийняла рі-

шення від 16.10.2019 №60/70-р/к у справі №48/51-р-02-
05-17 про вчинення ТОВ «Вакула Плюс» (35426428) 
та ТОВ «Земельне Агентство» (35944650) порушен-
ня ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 
ЗУ «Про захист економічної конкуренції» та накла-
ла штрафи.

З текстом рішення можна 
ознайомитись за посиланням 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=90960&schema=rkyivr

 Корольовський районний суд м. Житомира викликає Со-
лодуна Дениса Сергійовича, 05.09.1984 р.н. як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/10034/17 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258 -3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 11 лютого 
2020 року о 09-30 год. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-

жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Квасник Ганну Василівну, 1989 р.н. як обвинувачену у кри-
мінальному провадженні № 296/8511/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. в судові засідання, що відбудуться 07 лю-
того 2020 року о 15-00 год. та 27 лютого 2020 року о 09-30 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. У ра-
зі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

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: GL3N015468-GL3N015493  
(21 лот)

Короткий опис активів (май-
на) в лоті: Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 20.02.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня 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/46318-
asset-sell-id-256574

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу акти-

вів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N015455; GL4N015456; 
GL4N015457; GL4N015458

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) /електронного аукціону:

20.02.2020; 21.02.2020; 24.02.2020; 
25.02.2020

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/46289-asset-
sell-id-255750,46288-asset-sell-id-
255749,46295-asset-sell-id-255962, 
46293-asset-sell-id-255960

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: GL3N015524-GL3N015700  
(160 лотів)

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) / 
електронного аукціону:

21.02.2020

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня 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/46323-asset-
sell-id-256666

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України  
Пісаришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: місто Брянка Луган-
ської області, вулиця Ювілейна,6/2, у судові засідання, які про-
водитимуться в порядку спеціального судового провадження та 
відбудуться 05 лютого 2020 року о 17 год. 00 хв. та 23 березня 
2020 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. в судові засі-
дання оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

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: GL3N015889-GL3N015898  
(10 лотів);  
GL3N016034-GL3N016113 (25 лотів)

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) /електронного аукціону:

20.02.2020

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/46321- 
asset-sell-id-256595,  
46309-asset-sell-id-256436

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: GL4N415514
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) /електронного аукціону:

26.02.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня 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/46301-
asset-sell-id-256066

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 
19.02.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Покровський (Красноармійський) ра-
йон, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 10.02.2020 року о 10-30 год. та 
24.02.2020 року о 09-00 год. до Якимівського район-
ного суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131) 6-13-20), 
для участі у судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександро-

вич, 15.09.1969 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 12 год. 30 хв. 10 лютого 2020 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 203, головуючий  — суддя Навроць-
кий В. А.,  конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведен-
ня судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова 
Олександра Олександровича, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

На розгляді в Куйбишевському районному су-
ді Запорізької області перебуває кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Шпакова Ю. М. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258 КК України, по якому, 
відповідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського 
районного суду Запорізької області від 28 листопада 
2019 року у справі № 324/1098/18, здійснюється спе-
ціальне судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного су-
ду Запорізької області під головуванням судді Ма-
льованого В.О. викликає обвинуваченого Шпако-
ва Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареє-
строваного за адресою: вул. Генерала Максима Ко-
зиря, буд. 13, кв. 52, м. Донецьк Донецької облас-
ті для участі в підготовчому судовому засіданні у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22018000000000061 від 20.02.2018 року, яке від-
будеться о 09-00 год. 14 лютого 2020 року в залі за-
сідань № 1 Куйбишевського районного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Центральна, 26-а, 
смт Більмак Запорізької області. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик до суду передбачені  
ст. 138 КПК України.

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває обвинувальний акт із матеріалами судово-
го провадження у кримінальному провадженні за 
№ 42014000000000071 за обвинуваченням Меден-
цева Павла Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України. 

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло 
Анатолійович, 30.03.1983 року народження, уродже-
нець м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204, 
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ба-
штанна, буд. 7/3,  який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 4  
ст. 368 КК України, у судове засідання, яке відбудеться  
14 лютого 2020 року о 12 год 00 хв у приміщенні Ви-
щого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41), головуючий суддя Коліуш О. Л., судді 
Ткаченко О. В., Шкодін Я. В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Установа «28 управління начальника робіт» (іден-

тифікаційний код 24967480) повідомляє, що нака-

зом Міністерства оборони України від 09.07.2019  

№ 368 прийнято рішення про припинення діяльності 

юридичної особи в результаті ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимо-

ги протягом двох місяців з дня публікації цього ого-

лошення. Письмові вимоги приймають за адресою: 

03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 30.

Розшукуються спадкоємці 
КОЛбасОВОї Надії Михайлівни, 

08 березня 1936 року народження, померлої 21 
серпня 2019 року; проживала: Луганська об-
ласть, місто Ровеньки, вулиця Капанеллі, будинок  
№ 6, квартира № 33.

Прошу спадкоємців протягом шести місяців 
з часу відкриття спадщини звернутися за адре-
сою: 61153, м. Харків, просп. Ювілейний, буд. 56,  
кім. 312. Тел. +380572623023, +380577516435. Но-
таріус С.З. Мітякіна.

ПОВІсТКа ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Соколов Володимир Миколайо-

вич, 01.11.1959 року народження, відповідно до ст. 
ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 10 год. 
00 хв. 10 лютого 2020 року до Хмельницького місь-
крайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 411, суддя Трембач О. Л., тел. 0(382) 
70-27-54, в судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 22017240000000004 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІсТКа ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст.  
ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 11 
год. 30 хв. 10.02.2020 року до Хмельницького місь-
крайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382)  
67-15-64, для проведення судовою засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000024 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені   
ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація про процесуальні документи, 
що підлягають врученню їм 

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л. М. (головуюча), суд-
дів строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кримінальне провадження № 42015110000000121 за обвину-
ваченням Онищенка Олександра Романовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1,  
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1  
ст. 263, ч.1 ст. 388 та Павленко Олени Геннадіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 
ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження:
обвинувачений — Онищенко Олександр Романович, останнє відоме місце перебування: виправна устано-

ва Ольденбурга (Німеччина), яка  розташована за адресою: Клоппенбургерштрассе 400, 26133, Ольденбург,
обвинувачена — Павленко Олена Геннадіївна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Малиш-

ка, 23, кв. 32.
Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.
Судове засідання  відбудеться о 10:00 год. 04.05.2020 р., 10:00 год. 05.05.2020 р., 10:00 год. 06.05.2020 р., 

10:00 год. 07.05.2020 р., 10:00 год. 08.05.2020 р., 10:00 год 12.05.2020 р., 10:00 год. 13.05.2020 р., 10:00 
год. 14.05.2020 р., 10:00 год. 15.05.2020 р., 10:00 год. 18.05.2020 р., 10:00 год. 19.05.2020 р., 10:00 год.  
20.05.2020 р., 10:00 год. 21.05.2020 р., 10:00 год. 22.05.2020 р.,

за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua
Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Онищенку О. Р., надсилають-

ся захиснику Іщенку О. Б. та захиснику Мегеді В. В., копії процесуальних документів, що підлягають вручен-
ню обвинуваченій Павленко О. Г. надсилаються захиснику Іщенку О. Б.

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

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-

жі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олексан-
дра Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 13.02.2020 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська. 142, зал су-
дових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича 
(к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, для розгляду кримінального проваджен-
ня та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбу-
деться стосовно Півня А. М. — 10.02.2020 р. об 11 
год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142.

Півень А. М. повідомляється про те, що ухвалою 
суду від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здій-
снення стосовно нього спеціального судового про-
вадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Новик В. П.

Шевченківський районним суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
о 10 годині 00 хвилин 12 лютого 2020 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Бондаре-
ва Романа Володимировича, 26 вересня 1975 року 
народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002809, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111-3 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ку-
балова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 року наро-
дження як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 420160 10000000272, вне-
сеного до ЄРДР 09.12.2016 року за обвинуваченням 
Кубалова Казбека Таймуразовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 12 люто-
го 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Кубалова Казбека Таймуразови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

ПОВІсТКа ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 року на-

родження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в 
судове засідання на 12 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 208, (2 поверх)  головуюча — суддя Бацуца Т. М., 
конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у кримі-
нальному провадженні № 22017240000000016 про обвинувачення Про-
тасенка Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

ПОВІсТКа ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович, 22.01.1975 року на-

родження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликаєть-
ся на 10 год. 00 хв. 10.02.2020 року до Хмельницького міськрайон-
ного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, суддя 
Анюнюк О. В., тел. (0382) 67-15-64 для проведення підготовчого судо-
вого засідання у кримінальному провадженні № 22015240000000011 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст. 139 КПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Філь Миколу 

Івановича, 20.09.1990 р.н. в підготовче судове засідання по криміналь-

ному провадженню № 1-кп/323/92/20 (справа № 323/96/20) за обвину-

ваченням Філя М. І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 

України, яке відбудеться 18.02.2020 року о 10-00 годині в приміщенні 

суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, каб.  

№ 16, головуюча суддя Гуцал О. П.

В провадженні Приморського районного суду м. Оде-
си перебувають обвинувальні акти у кримінальних прова-
дженнях № 12018160500000266, № 12017162500003579, 
№12017162500003547 за обвинуваченням Добровольського 
Сергія Романовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ст. 395 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх пред-
ставників, у судове засідання, яке відбудеться 13-02.2020 р. о 
14:30 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття, передбачені статтями 139, 
325 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

В провадженні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області знаходиться обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні від-
носно Варвашені Т. М. у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна в підготовче судове за-
сідання, яке призначено на 09-30 год. 18 люто-
го 2020 року та відбудеться в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: вул. Консульська, 64, каб. 506,  
м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя  Білоусова О. М.

Обвинуваченому Крилову Віктору Олексан-
дровичу, 09.04.1987 р.н., проживаючому за 
адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Іва-
на Франка, 7, кв.146, необхідно з’явитися в су-
дове засідання, яке відбудеться 12.02.2020 р о 
10 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, 
зал судових засідань № 229. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при проведенні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславо-

вич, який народився 24 жовтня 1961 року, за-
реєстрований за адресою: АР Крим, м. Севасто-
поль, проспект Античний, 6, кв. 5; проживаючий 
за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Та-
раса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 10.02.2020 року 
об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань  
№ 131 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 14 годині 30 хвилин 10 лютого 2020 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, каб. № 608, обвинуваче-
ного Баранова Леоніда Віталійовича, 24 люто-
го 1982 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 22014000000000282, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 27 липня 2014 року, за ознаками вчинення 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3  
ст. 15, ч.1 ст. 294,ч. 1 ст 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Є. В. Сидоров

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 08 годині 30 хвилин 14 лютого 2020 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачену Гу-
барєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983 року на-
родження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 22014000000000242, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 21 липня 
2014 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м.Києва ви-
кликає Блейз Ірину Геннадіївну, 21 люто-
го 1978 р.н., як обвинувачена в підготовче су-
дове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002390, внесеного до ЄРДР 
14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіїв-
ни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призна-
чено підготовче судове засідання на підставі об-
винувального акта у кримінальному проваджен-
ні, за яким висунуте обвинувачення Блейз Ірині 
Генадіївни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у від-
критому судовому засіданні на 11 год. 15 хв. 11 
лютого 2020 року, про що повідомити зацікав-
лених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. 
Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеці-
ального судового провадження, яке відбудеться 20.02.2020 року о 
09-00 год. та 25.02.2020 року о 09-00 год. до Якимівського районно-
го суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. 
Пушкіна, 25, тел. (06131) 6-13-20) для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.
Нотаріус Ярошенко С.В. (71001, Запорізька обл., смт Більмак,  

пров. Поштовий, 25) запрошує спадкоємців померлої 17.07.2019 р. 

ХРуПчИК Галини Захарівни, 

1946 р.н., для оформлення спадщини в строк до 28.02.2020 р.
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Укргiдрометцентр

У Сумах назвали 
переможців конкурсу 
оповідань

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ. Підбито підсумки всеукраїнського 
конкурсу оповідань Open World-2019, організованого Сумською мис-
тецькою сту дією «Орфей», яку очолює поет, фольклорист, краєзна-
вець Сергій П’ятаченко. Упродовж минулого пів року, з 1 травня по 
1 листопада, всі, хто пробує сили в художній літературі, надсилали 
оповідання журі у складі письменників, критиків, літературознавців 
із Києва, Сум, Івано-Франківська. Загалом надійшли майже 600 тво-
рів від авторів з різних куточків України та з-за кордону. Визначено 
трьох переможців і тих, хто отримав спеціальну відзнаку за оповіда-
ння на сумську тематику. 

Ініціатором і спонсором творчого змагання виступив америка-
нець Аддісон Гоффман, який на відзначення авторів-переможців 
надав понад 25 тисяч гривень. Конкурс буде продовжено нинішньо-
го року.

107-річна Феоктиста 
чекає гостей  
і у 2021-му

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПОВАЖНІ ІМЕНИНИ. Привітання із 107-річчям приймала дня-
ми найстарша жителька Біловодської громади Феоктиста Дейне-
ко. «Довгожителі — це жива історія нашого краю. Бажаємо міц-
ного здоров’я, щастя, радості та ще довгих років життя в такому 
оптимістичному настрої», — звернувся до іменинниці секретар Бі-
ловодської селищної ради Віктор Кучеров. А колектив «Супутник» 
народного хору ветеранів війни та праці районного будинку куль-
тури співав для Феоктисти Яківни радісні пісні. 

Як повідомляє пресслужба Біловодської ОТГ, довгожителька 
щиро подякувала гостям за привітання і запросила на наступний 
день народження.

Українські й литовські митці разом відчули 
подих війни

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Вінниці експону-
ють картини, які написали україн-
ські й литовські художники торік у 
вересні у Станиці Луганській. Ор-
ганізували виставку «Подих вій-
ни» Музей української марки імені 
Якова Балабана, Посольство Лит-
ви в Україні та міська рада.

«Мені приємно бути у Вінни-
ці і відкривати виставку. Вона уні-
кальна. У Станиці Луганській від-
бувся перший художній пленер на 
лінії розмежування, яка розділяє 
два абсолютно різні світи. Деякі 
литовці вперше побачили подих 
війни. Литва завжди допомагає 
Україні і дружить з нами. А оскіль-
ки війна триває, Європа не повин-
на заплющувати на це очі й має 
говорити про це. Я вдячний панові 
міському голові й усім організато-
рам за цю виставку», — зазначив 
Надзвичайний і Повноважний по-
сол Литовської Республіки в Укра-
їні Марюс Януконіс.

Троє митців з України і троє з 
Литви писали там, де війна відчу-

вається безпосередньо. Художник 
Федір Александрович перекона-
ний,  що мистецтво — певний щит, 
який обороняє людей від насиль-
ства. А його колега Валерія Мо-
сквітіна зазначила: «Найголовні-
ше, що може зробити художник, 

— це показати світ таким, яким він 
його бачить на полотні. Дякую па-
нові послу, що допоміг нам потра-
пити в атмосферу, де ми змогли 
намалювати те, що побачили».

Картини виставлено на огляд 
у холі міської ради, і багато краян 

зможуть їх побачити. «Ця виставка 
насамперед має нагадувати про те, 
що на сході на шостому році україн-
ські хлопці захищають територіаль-
ну цілісність і незалежність нашої 
держави», — зазначив Вінницький 
міський голова Сергій Моргунов.

Подбали про двохсотрічну церкву з дерева 
Василь БЕДЗІР,  

«Урядовий кур’єр» 

РАРИТЕТИ. Церква Свято-
го Духа, що вже два століт-
тя простояла у селі Гукливий 
Воловецького району, найдав-
ніша серед зведених у баро-
ковому стилі на Закарпатті. 
Проте вона не старіє. Її дбай-
ливо зберігають у тому вигля-
ді, який знали ще предки. Уже 
замінено дах, що протрухля-
вів, реставруватимуть давній 
іконостас. Гукливський ше-
девр дерев’яної сакральної ар-
хітектури стане центральним 
у комплексі старовинних буді-
вель із дерева, до яких нале-
жатиме сама церква ХVІІІ сто-
ліття, дзвіниця ХІХ, верховин-
ська хата, яку сюди перене-
суть. У хаті влаштують музей 
Гукливського літопису, де буде 
представлено датовану 1794 
роком карту Гукливого, літо-
пис і старовинні документи.

Оновлення церкви і набут-
тя нового вигляду всієї ма-
льовничої місцини уздовж 

траси, що веде з Мукачева до 
Міжгір’я, стає можливим за-
вдяки державному фінансу-
ванню: у 2017 році роботи про-

фінансовано на майже 230 ти-
сяч гривень, у 2018-му — на 
890 тисяч, торік — на 550 ти-
сяч. Збільшити обсяг фінансу-

вання у Закарпатській облас-
ній державній адміністрації 
планують, отримуючи додат-
кові кошти завдяки грантам.
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m«Черкаси» не здаються
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. Наприкінці лю-
того, до 6-х роковин анек-
сії Криму, на екранах кінотеа-
трів з’явиться український по-
внометражний художній фільм 
«Черкаси». Стрічка висвітлює 
реальні події. Мінний траль-
щик, заблокований росіяна-
ми в бухті озера Донузлав під 
час анексії Криму, 21 день чи-
нив опір ворогові і став єди-
ним з дев’яти українських ко-
раблів, що не спустив держав-
ного прапора. Офіційний трей-
лер воєнної екшн-драми «Чер-

каси» цими днями презентува-
ло Держкіно.  

Як розповіла продюсер-
ка Марта Лотиш, ця карти-
на про звичайних хлопців, які 
у складний період життя зро-
били непростий вибір. Про 
дружбу, зраду, честь  і гід-
ність. Фільм виробництва MKK 
Film service (Україна) та Inter 
Media (Польща) створено за 
підтримки Державного агент-
ства України з питань кіно, 
ВМС Збройних сил України. 
Серед тих, хто підтримав ро-
боту над фільмом, була й Чер-
каська обласна державна ад-
міністрація. Тральщик прямує водами Чорного моря

Художники писали свої картини там,  
де війна відчувається безпосередньо
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Архітектурний шедевр зберігся у вигляді, який знали ще предки
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