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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства про 2,8 млрд грн компенсацій у період 
коронакризи

Легалізації окупації 
Криму не буде ніколи 

ОФІЦІЙНО. Міністри закордонних справ країн «Великої сім-
ки» рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і 
незалежність України. Про це йдеться у їхній спільній заяві з на-
годи сьомих роковин окупації Криму, розміщеній на сайті бри-
танського уряду.

«Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півост-
рові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію поважа-
ти свої міжнародні зобов’язання, дозволити доступ міжнародних 
спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо за-
тримали. Ми підтримуємо ініціативу України зі створення «Крим-
ської платформи» для консолідації зусиль міжнародної спільно-
ти щодо Криму», — цитує Укрінформ текст документа. 

Головні дипломати країн «Великої сімки» рішуче виступають 
проти продовження Росією дестабілізації України, особливо про-
ти російських дій в окремих районах Донецької та Луганської об-
ластей, нехтуючи зобов’язаннями, взятими за мінськими угодами. 

«Повна імплементація мінських угод — це шлях до досягнен-
ня миру. Росія — сторона конфлікту на сході України, а не посе-
редник» — чітко констатовано в заяві.

ІГОР ПЕТРАШКО:

ЦИФРА ДНЯ

799 млн грн
нарахував у лютому Фонд соціального 
страхування для потерпілих внаслідок 
профзахворювань, нещасних випадків 
на виробництві, зокрема у разі гострих 

профхвороб на COVID-19

«Торік вдалося зупинити 
повальний рівень 

безробіття. 400 тисяч 
осіб одержали підтримку з 
тимчасового безробіття, 

не будучи звільненими з 
підприємств».

Німецький бізнес 
приносить нові 
стандарти й технології
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Проєкт фотографа-
документаліста і громадського 
активіста Сергія Моргунова 
правдиво розповідає про життя 
на сході України

ПОГЛЯД НА ВІЙНУ

Банкрутство 
фізичних осіб: що 
потрібно врахувати, 
звертаючись до 
суду 

ЦИТАТА ДНЯ
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Підтримка аграріїв запрацює по-новому 
ПОЛІТИКА ЗАОХОЧЕННЯ. Уряд запровадив істотні зміни у програму здешевлення кредитів  
для сільгоспвиробників 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Днями Кабінет Міністрів ухва-
лив важливе рішення, яке по-

ліпшить залучення і використання 
кредитних коштів, призначених 
для фінансової підтримки аграріїв. 

Ідеться про постанову КМУ №189 
від 10 березня 2021 року «Про вне-
сення змін до Порядку викорис-
тання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для фінансо-
вої підтримки заходів в агропро-
мисловому комплексі шляхом зде-
шевлення кредитів». Нагадаємо: 

попередню постанову №300 було 
ухвалено 29 квітня 2015-го, до неї 
вже неодноразово вносили зміни, 
востаннє — 2 вересня 2020 року. 

Говорячи про теперішні зміни, 
зауважимо: зазвичай нормативні 
документи, ухвалені на зміну по-
передніх, вкрай важкі для читан-

ня. Вони, як правило, мають при-
близно такий вигляд: «Зі статті 
такої-то абзац такий-то вилучи-
ти, статтю таку-то доповнити аб-
зацом такого змісту…». Аби уяви-
ти, що змінилося у документі, слід 
мати перед собою обидва тексти і 
весь час їх порівнювати.

Щоб полегшити читачам цю ма-
рудну роботу, частину її візьмемо 
на себе. Скажімо, у новому варіан-
ті постанови з пункту 3 вилучено 
слова про те, що згадану компен-
сацію надають суб’єктам 
господарювання в аграрній 
галузі на конкурсній основі.
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Зустріч із головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністром федеральної землі Північний  
Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом відкрила нову сторінку в українсько-німецьких відносинах

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Україна готова розширювати 
співпрацю з ФРН і запрошує німецький бізнес інвестувати  
в нашу економіку
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Лапицький В’ячеслав Іванович, повідомляємо, що наказом дирек-
тора ДП «МТП «Южний» з особового складу від 17.03.2021 № 326-
ос  Ви звільнені 17.03.2021 р. — за скороченням штату, п.1 ч.1 ст. 
40 КЗпП України.

 Вам необхідно отримати трудову книжку у відділі кадрів та со-
ціального розвитку управління кадрової служби та адміністратив-
них питань за адресою: вул. Берегова, 13, м. Южне, Одеська об-
ласть, 65481, адміністративна будівля, 2 поверх, каб. № 208, тел.: 
750-72-03 або 750-76-59 (з 8:00 до 16:45, робочі дні — з понеділ-
ка по п’ятницю).

Ви можете написати письмову згоду на направлення трудової 
книжки поштою. У письмовій згоді зазначте поштову адресу на те-
риторії України. Пересилання трудової книжки за кордон забороне-
но абзацом 4 пункту 37 Правил надання послуг поштового зв’язку, 
затверджених постановою КМУ від 05.03.2009 № 270. Також у ра-
зі зазначення поштової адреси, Вам буде направлена копія наказу з 
особового складу від 17.03.2021 № 326-ос та розрахунковий листок.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Гоблік Юрій Юрійович, 20.07.1986 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, 
мікрорайон Лазурний, буд. 63, кв. 73/74, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 22.03.2021 року о 09 год. 
00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до начальника 1 відділен-
ня підполковника юстиції Черечина А.В. за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для допиту як підо-
зрюваного, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№12020050410001447 за ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 та ч.1 ст.258-3 КК Украї-
ни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик наста-
ють наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Ліквідатор державного підприємства «ДЕРЖТРАНС» повідо-

мляє, що відповідно до наказу Міністерства оборони України від 

01.03.2021 № 52 припиняється діяльність державного підприєм-

ства «ДЕРЖТРАНС», (ідентифікаційний код юридичної особи — 

02736337, місцезнаходження підприємства: місто Київ, Залізничне 

шосе, 25, поштовий індекс — 01103), шляхом його ліквідації.

Головою ліквідаційної комісії призначено директора державного 

підприємства Міністерства оборони України «Монтажник-Україна» 

Дмитрука Олександра Васильовича.

Претензії кредиторів до державного підприємства «ДЕРЖТРАНС» 

приймаються ліквідатором протягом двох місяців з дня опублікуван-

ня цього оголошення шляхом пред’явлення кредиторами грошових 

і майнових вимог у письмовій формі за адресою місцезнаходжен-

ня підприємства.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Захаревський Валерій Анатолійович, 09.04.1993 
року народження,  уродженець с. Лужок Чернівецького району Вінниць-
кої області, зареєстрований за адресою: Донецька область, Мар’їнський 
район, м. Красногорівка, вул. Ломоносова, буд. 72, на підставі ст. ст. 
133, 135, 139, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись 23.03.2021 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для 
допиту Вас як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22018050000000162 від 09.08.2018 за ч.2 ст.110, 
ч.2 ст.260 та  ч.1 ст.258-3  КК України. 

 У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик наста-
ють наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Штуцький Олег Григорович, повідомляємо, що наказом директо-
ра ДП «МТП «Южний» з особового складу від 17.03.2021 № 325-ос 
Ви звільнені 17.03.2021 р. — за скороченням штату, п.1 ч.1 ст. 40 
КЗпП України.

 Вам необхідно отримати трудову книжку у відділі кадрів та со-
ціального розвитку управління кадрової служби та адміністратив-
них питань за адресою: вул. Берегова, 13, м. Южне, Одеська об-
ласть, 65481, адміністративна будівля, 2 поверх, каб. № 208, тел.: 
750-72-03 або 750-76-59 (з 8:00 до 16:45, робочі дні — з понеділ-
ка по п’ятницю).

Ви можете написати письмову згоду на направлення трудової 
книжки поштою. У письмовій згоді зазначте поштову адресу на те-
риторії України. Пересилання трудової книжки за кордон забороне-
но абзацом 4 пункту 37 Правил надання послуг поштового зв’язку, 
затверджених постановою КМУ від 05.03.2009 № 270. Також у ра-
зі зазначення поштової адреси, Вам буде направлена копія наказу з 
особового складу від 17.03.2021 № 325-ос та розрахунковий листок.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Шатову Олександру Васильовичу, 11.09.1975 р.н., 

який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, 
вул. Сумська, 17, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 22.03.2021 в період часу з 09:00 до 
15:00 до каб. № 10 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слід-
чого в ОВС Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20, для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження, а також вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання по кримінальному провадженню № 22021050000000061, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021, за ч. 
2 ст. 110 КК України, як підозрюваного.

Токмацький районний суд Запорізької області, що розташований 
за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, 
викликає  Нєвойту Віталія Олександровича як обвинуваченого у судо-
ве засідання в кримінальному провадженні № 1-кп/328/25/21 (справа  
№ 161/5452/18) за обвинуваченням  Нєвойти В.О. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що від-
будеться 05.04.2021 року о 13 годині 15 хвилин.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце слухання справи. 

Головуючий суддя Новікова Н.В.

Повідомляємо про прийняття відповідним органом управління 

фінансової установи — Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТРАСТГАРАНТ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 42328652) рішення про подання до Національ-

ного банку України заяви про виключення ТОВ «ФК «ФІНТРАСТГА-

РАНТ» з Державного реєстру фінансових установ (рішення №8 від 

16.03.2021 р.).

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України (далі — територіальне відділення) пові-
домляє: на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/dnp/uk/doccatalog/list?currDir=89805 
(субсайті територіального відділення у розділі «Рішення та рекомендації», 
«Архів рішень територіального відділення», «2020 рік») розміщено інфор-
мацію про прийняті рішення про порушення Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій:

- рішення від 29.05.2020 року № 54/12-р/к у справі № 54/11-19 що-
до ФОП Таберко І.І. (код 3157213931), ФОП Колупаєв А. М. (код 
3107022178) та TOB «Науково-виробниче підприємство «Дрім Тім» (код 
38910315);

- рішення від 30.06.2020 року № 54/21-р/к у справі № 42/05-03-
2/17 щодо TOB «Комерційна фірма «Загалторгтрейд» (раніше — TOB 
«ВБКФ «Оланво», код ЕДР 23074567) і українсько-німецьке ТОВ та іно-
земними інвестиціями фірма «СУЗ» (код ЄДР 14283674);

- рішення від 16.07.2020 року № 54/22-р/к у справі № 64/05-03-2/17 
щодо TOB «Альбатрос Буд» (код ЄДР.40040756) та TOB «ДСМ» (код 
ЄДР 35042552);

- рішення від 16.04.2020 року № 54/5-р/к у справі № 65/05-03-2/17 
щодо: ПП «Сегмент» (код ЄДР 24422875) та ПП «Дорінвест» (код ЄДР 
36980925);

- рішення від 16.07.2020 року № 54/24-р/к у справі № 54/18-19 щодо 
TOB «Світлофори» (код ЄДР 33908008) та TOB «Мітал ЛТД» (код ЄДР 
41423608);

- рішення від 30.06.2020 року № 54/18-р/к у справі № 54/12-19 що-
до групи суб’єктів господарювання, а саме: TOB «Білдінг Експерт Тех-
нолоджи» (код ЄДР 40123402), TOB «Будальянс Інжиніринг» (код 
ЄДР 37899165), TOB «АГВ Інжиніринг» (код ЄДР 40157410) та гру-
пи суб’єктів господарювання TOB «Виробничо-інноваційна компанія 
«Трансбуд Технолоджі» (код ЄДР 38114886), TOB «Науково-виробни-
ча компанія «Технобуд Аудит» (код ЄДР 39080900);

- рішення від 17.08.2020 року № 54/31-р/к у справі № 54/22-19 щодо 
TOB «АВТОБУС ДНІПРО» (код ЄДР 37619259), TOB «Автобус-Дніпро» 
(код ЄДР 37806924) та TOB «ABT Дніпро» (код ЄДР 37898973).

З повними текстами зазначених рішень адміністративної колегії те-
риторіального відділення суб’єкти господарювання мають можливість 
ознайомитись у Південно-східному міжобласному територіальному 
відділенні Антимонопольного комітету України, за адресою: м. Дніпро, 
проспект Олександра Поля, 2, кабінет №254.

Повідомляємо, що з 01.04.2021 р. для абонентів  

ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 

будуть змінені умови користування додатковою послугою «В кредит»: 

починаючи з квітня 2021 року період дії послуги становитиме 3 дні з 

моменту активації. Активувати послугу можна безкоштовно через Осо-

бистий кабінет. 

Деталі за телефоном 0 800 210 000

12.03.2021 Національний банк України прийняв рішення про виклю-

чення з Державного реєстру фінансових установ ПТ «ЛОМБАРД «ЗЛА-

ТО» ІГНАТЧЕНКО І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 30949667), ПТ «ЛОМБАРД 

«МІЛАН» ОСІПОВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА ТА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 

41031496) та ТДВ «СК «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 42217958) на підставі по-

даних ними заяв.
В провадженні приватного нотаріуса Попільнянського районного но-

таріального округу Житомирської області Мітніцького Ю.Г., знаходить-
ся спадкова справа до майна 

ГОЛОБОРОДЬКА ВАЛЕНТИНА ЯКОВИЧА, 
який народився 06 серпня 1957 року в селі Півні Фастівського району 
Київської області та помер 03 листопада 2020 року.

Спадкоємці, які мають намір прийняти спадщину на майно померло-
го, повинні звернутися до нотаріуса за адресою: 13501, Житомирська 
область, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, будинок номер 35 «а», 
квартира номер 4, в термін до 03 травня 2021 року.

Приватний нотаріус Новобузького районного нотаріального округу Ми-
колаївської області Паліюк Л. M. повідомляє, що після смерті 17 листопа-
да 2020 року 

РАДІОНОВА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, 1951 року народження, 
відкрилася спадщина. Прошу його спадкоємців, в тому числі спад-
коємця Радіонову Ольгу Миколаївну, до 17 червня 2021 року звер-
нутися до офісу приватного нотаріуса, що знаходиться за адресою:  
м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Грушевського, 6, офіс 2-4, 2-5  
(т. 097-93-165-48). Після спливу 6-ти місячного строку з часу відкриття спад-
щини свідоцтва про право на спадщину будуть видані спадкоємцям, які при-
йняли спадщину.

Нотаріус Задорожнюк В.К. запрошує усіх спадкоємців померлого 05 

листопада 2020 року 

ПОЛОЖЕНКА АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА, 

08 листопада 1945 року народження, 

звернутися до нотаріальної контори за адресою: 65014, м. Одеса, вул. 

Буніна, буд. 7, тел. (0482) 37-30-04, 067-480-29-43, електронна пошта 

— viza05uah@ukr.net, для оформлення спадщини.

Відкрилася спадщина після по-
мерлого 05 вересня 2020 року 

ШОВКОПЛЯСА АНАТОЛІЯ 
ПАНТЕЛІЙОВИЧА,  
01 квітня 1951 р.н. 

Спадкоємцям звертатися до 
приватного нотаріуса Полтєвої  Ін-
ни Олексіївни за адресою: м. Хар-
ків, Салтівське шосе, №244.

Свідоцтво про право власності 

на квартиру за адресою місто Ки-

їв, бульвар Лесі Українки, 24, кв. 

314, що належала Святненко Лю-

бові Іванівни, 

вважати втраченим.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, 
фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 05.04.2021 року об 11-00 та 21.04.2021 року о 09-00 год. до 
Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт 
Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20) для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений. Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбаченні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Бушуєв Геннадій Олександрович, 07.12.1977 р.н., громадяни України, 
уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: 
м. Макіївка Донецької області, вул. Рєпіна, 103, — на підставі ст.ст. 133, 
135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 24.03.2021, 25.03.2021 
та 26.03.2021 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19 до старшого слідчого в ОВС Карнау-
ха С.К., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуаль-
них діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження №22020240000000017 від 
05.06.2020, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гайдаржий-
ського Степана Петровича, 13.08.1964 року народження (останні відомості 
місця проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7, кв. 57) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 30.03.2021 о 10 год. 30 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, 
каб. 238, під головуванням судді Білоцерківця О.А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
р.н., у судові засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/311/5/2021 відносно Попова Олек-
сандра Олеговича, у вчиненні злочинів, передбаче-
них  ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.258, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, які відбудуться 05.04.2021 року о 13-30 год., 
26.04.2021 року о 13-30 год., 17.05.2021 року о 13-30 
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, 
м. Василівка Запорізької області. 

Суддя Пушкарьова С.П.

Пономарьову Каріну Сергіївну, 25.02.1990 ро-

ку народження, Пономарьову Вікторію Сергіївну, 

20.09.1998 року народження, протягом місяця за-

прошуємо до Третьої дніпровської державної нота-

ріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) що-

до спадщини 

ПОНОМАРЬОВОЇ ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, 

померлої 01 грудня 2019 року.

Представництво  
«БАЙРАК ПРОЖЕ ІНШААТ ВЕ ОТОМОТІВ ТІДЖАРЕТ 

ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ»  
(Республіка Туреччина) 

повідомляє про втрату Свідоцтва про реєстрацію 
№ПІ-5513, виданого Міністерством Розвитку Еконо-
міки, Торгівлі та Сільського Господарства України 27 
лютого 2020 року. 

Вказане свідоцтво вважати втраченим  
та недійсним.

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ 
прийняла рішення від 29.05.2020 №60/21-р/к у спра-
ві №136/60/79-рп/к.18 про вчинення ТОВ «ТЕХОЙЛ 
ТК» (40955753) та ТОВ «ВОЛЬФСОН» (39582451) по-
рушення, яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ 
«Про захист економічної конкуренції». Рішенням на-
кладені штрафи: ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» — 136 тис.грн, 
ТОВ «ВОЛЬФСОН» — 40грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офі-
ційному веб-сайті АМКУ за посиланням http://www.
amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 -4 +2 +7 Черкаська +1 -4 +2 +7
Житомирська -1 -6 +2 +7 Кіровоградська +1 -4 +2 +7
Чернігівська +1 -4 +2 +7 Полтавська +1 -4 +2 +7
Сумська +1 -4 +1 +6 Дніпропетровська +1 -4 +3 +8
Закарпатська -3 -8 +4 +9 Одеська -2 +3 +4 +9
Рівненська -4 -9 +1 +6 Миколаївська -2 +3 +3 +8
Львівська -4 -9 +2 +7 Херсонська -2 +3 +4 +9
Іва -Франківська -7 -12 +1 +6 Запорізька +2 -3 +3 +8
Волинська -4 -9 +1 +6 Харківська +1 -4 +2 +7
Хмельницька -3 -8 +2 +7 Донецька +2 -3 +2 +7
Чернівецька -6 -11 +1 +6 Луганська +1 -4 +2 +7
Тернопільська -4 -9 +2 +7 Крим -1 +4 +5 +10
Вінницька -1 -6 +3 +8 Київ 0 -2 +3 +5

Укргiдрометцентр

13 грудня 1877 року в селі Селевинці на Віннич-
чині в сім’ї священника народився видатний укра-
їнський композитор, автор всесвітньо відомо-
го твору «Щедрик», диригент і збирач музичного 
фольклору Микола Леонтович.

Його життя минуло переважно на Поділлі. Ви-
нятком стало кількарічне перебування з 1904-го 
на Донбасі у Покровську (тоді Гришиному) та піс-
ля революції 1917 року — в Києві. 

Леонтовичу належать сотні обробок україн-
ських та інших пісень і творів, зокрема духовних, 
незавершена опера «На русалчин Великдень». 
Оперу поставили під музичною редакцією Мирос-
лава Скорика 1977 року в Київському академіч-
ному оперному театрі з нагоди 100-річчя з дня на-
родження її автора. Музичні твори Леонтович по-
чав опрацьовувати ще під час навчання в духовній 
семінарії в Кам’янці-Подільському (1892—1898), а 
згодом видав дві збірки обробок народних пісень 
із Поділля. «Щедрик» став найвідомішим твором 
композитора.

Уперше різдвяну народну пісню «Щедрик» у му-
зичній обробці Миколи Леонтовича 100 років то-
му виконав хор Київського університету. Загалом  
М. Леонтович створив п’ять версій обробки пісні, 
але для виконання обрав одну, адаптовану 1916 
року. Саме вона й принесла йому світову славу.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Тепер на Різдво «Щедрика» чути у всьому 
світі. Микола Леонтович відомий ще і як пе-
дагог та організатор хорів, зокрема Першої 
Української державної капели. Сучасник ком-
позитора Кирило Стеценко порівнював мело-
дії колеги з потоком води: «Cпершу малень-
кий струмочок, ледь помітний у траві, що по-
тім все більшає, і нарешті перед вами широ-
ка річка. Спочатку ви ледве чуєте дзюрчання 
струмка, а там щодалі воно стає гучніше, ніби 
вода вже падає з каменя на камінь і доходить 
до порогів».

«Аватар» знову став найкасовішим фільмом  
у світі, обігнавши «Месників»

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

КІНОПРОКАТ. Фантастич-
ний фільм Джеймса Кемерона 
«Аватар» з’явився на екранах 
2009 року, його визнали най-
більш касовою картиною у сві-
ті. Однак 2019-го вийшов фільм 
«Месники: фінал», що змістив 
кінострічку Кемерона на дру-
гу сходинку за цим показником.

На цьому тижні в Китаї за-
пустили повторний показ 
«Аватара», і лише за добу кар-
тина зібрала $ 8,9 мільйона. 
Тож загальна сума касових 
зборів фільму становить понад  
$ 2,798 мільярда, пише Deadline. 
А супергеройський блокбастер 
Marvel зібрав $ 2,797 мільярда.

Джеймс Кемерон виступив із 
промовою перед початком по-
казів його фільму в Китаї, під-
кресливши, що кінокартина ак-

туальна, як і раніше: «Нас усе 
ще турбують зміни клімату, ви-
рубування лісів. Наші стосун-
ки із природою дуже напруже-

ні, більше, ніж будь-коли. «Ава-
тар» саме про це. Цей фільм 
поза часом».

У «Аватара» з 2009 року бу-
ло кілька перевидань, а кар-
тина «Месники: фінал» заро-
била гроші відразу після ви-
ходу 2019-го. Обидва фільми-
рекордсмени належать студії 
Disney. Очікують, що незаба-
ром будуть відомі офіційні да-
ні зборів.

Раніше Дж. Кемерон за-
явив, що завершено зйом-
ки другої частини «Аватара» 
і на 95% готова третя. Режи-
сер поскаржився, що панде-
мія коронавірусу завадила — 
прем’єру довелося перенести 
на рік. Її заплановано на 16 
грудня 2022 року.

На екранах з’явиться 
серіал-приквел  
«Коду да Вінчі»

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ЕКРАНІЗАЦІЯ. Роман Дена Брауна «Код да Вінчі» побачив світ 
2003 року і майже відразу став бестселером. Через три роки його 
екранізували. Головна роль професора символіки Роберта Ленгдона 
дісталася Тому Генксу. 

Пізніше й інші книжки про харизматичного науковця вийшли на 
великий екран. Тепер Ден Браун планує випустити серіал про ньо-
го. Письменник оголосив про початок співпраці зі стримінговим сер-
вісом Peacock, повідомляє Deadline. Планують, що серіал буде при-
квелом «Коду да Вінчі», події в ньому відбуватимуться під час описа-
них у романі «Втрачений символ». Він називатиметься Dan Brown’s 
Langdon. Головні ролі зіграють Ешлі Цукурман, Валорі Каррі, Сумалі 
Монтано, Рік Гонсалес, Ед-
ді Іззард і Бо Напп. Сцена-
рій напишуть один з авторів 
серіалу «Мислити як злочи-
нець» Ден Дворкін і сцена-
рист оскароносного фільму 
«Ігри розуму» Браян Грей-
зер. Браун зазначив, що за-
доволений вибором акторів 
і команди проєкту, сам він 
виступить як продюсер сері-
алу. Раніше Ден Браун про-
коментував сюжетну лінію 
продовження книжок і схо-
жість головного героя із со-
бою. За словами письмен-
ника, у новій книжці його 
професор зустріне «красиву 
жінку, фахівця з криптології, 
яка йому дуже підходить». 
Автор зазначив, проводячи 
паралелі із собою, що Ленг-
дон «крутіший, розумніший і 
набагато краще розуміється 
на кодах, символах та історії 
релігії. Можливо, професор 
Ленгдон — той, ким я міг би 
стати, але не став».

«Щедрик»  
Миколи Леонтовича 
номінують на нематеріальну 
культурну спадщину ЮНЕСКО  
МУЗИЧНИЙ ШЕДЕВР. Ця мелодія українського композитора 
стала символом різдвяних і новорічних свят в усьому світі

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

«Щедрик» в обробці 
Миколи Леонтови-

ча хочуть внести до списку 
нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Про це 
повідомляє департамент ін-
формаційної діяльності та 
комунікацій з громадськіс-
тю Вінницької ОДА. Згідно з 
повідомленням, процедурою 
внесення всесвітньо відо-
мої пісні «Щедрик» в обробці 
Миколи Леонтовича, відомої 
в англомовній версії як Carol 
of the Bells, до списку нема-
теріальної культурної спад-
щини людства ЮНЕСКО за-
ймається директорка Укра-
їнського центру культурних 
досліджень Ірина Френкель.

Зазначено, що процес 
триватиме майже два ро-
ки і його реалізовувати-
муть за три етапи. Спочатку 
(до червня 2021 року) «Ще-
дрик» внесуть до місцево-
го переліку спадщини, а до 
жовтня — до національного. 
Потім твір подадуть на вне-
сення до списку нематері-
альної культурної спадщи-
ни людства міжнародної ор-
ганізації ЮНЕСКО. За про-
гнозами, цей етап розпо-
чнеться із грудня 2021 ро-
ку і триватиме до вересня 
2022-го. Заходи приурочу-
ють до 100-річчя першо-
го виконання «Щедрика» у 
США як першого проєкту 
культурної дипломатії в іс-
торії модерної України.

5 жовтня 1922 року укра-
їнський хор Олександра Ко-

шиця дав прем’єрний кон-
церт у найпрестижнішо-
му концертному залі Нью-
Йорка Carnegie Hall. Саме 
цього дня відбулась амери-
канська прем’єра пісні.

«Щедрик» — всесвітньо 
відомий твір для хору укра-
їнського композитора Ми-
коли Леонтовича, створе-
ний на початку ХХ століт-
тя. Після того як 1936 ро-
ку популярний американ-
ський композитор україн-
ського походження Петро 
Вільховський написав ан-

глійські тексти до компози-
ції «Щедрик», її англомов-
на версія «Дзвінка колядка, 
колядка дзвонів» стала одні-
єю з найпопулярніших різд-
вяних пісень у світі. 100 ро-
ків тому текст української 
щедрівки переклали фран-
цузькою, фламандською та 
іспанською мовами. 

Нині в Україні модно спі-
вати «Щедрика», особливо 
він популярний серед мо-
лоді. Його співають і сту-
денти в електричках, і бійці 
на сході України. Для нього 
вигадують нові версії аран-
жування, різні стилі й му-
зичні обробки. Є навіть рок-
версія. 

 Кадр із фантастичного кінофільму Джеймса Кемерона 
«Аватар»

Афіша фільму «Код да Вінчі»

На сайті «Урядового кур’єра» ми зібрали 19 різних ва-
ріантів виконання «Щедрика». Наберіть у Gооgle назву 
публікації («Щедрик» Миколи Леонтовича номінують на 
нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО») і насо-
лоджуйтеся цим геніальним музичним твором.
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