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Президент Литовської Республіки про підтримку 
незалежності, суверенітету й територіальної цілісності 
нашої країни

«Червона»  
зона звужується

КОВІДНІ ОБМЕЖЕННЯ. МОЗ оновило список країн «черво-
ної» та «зеленої» зон. Порівняно з попереднім тижнем до «зеле-
ної» перемістилися Бельгія, Боснія і Герцеговина, Литва, Ліхтенш-
тейн і Чилі. З популярних туристcьких країн у «зеленій» зоні ще 
Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Марокко, Мексика, Таї-
ланд, Танзанія, Туніс, Туреччина, Хорватія та Шрі-Ланка. Після по-
верненню звідти не треба здавати тест на коронавірус чи йти на 
самоізоляцію.

Натомість такі популярні туристичні напрямки, як Албанія, Бол-
гарія, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови та Чорногорія, зали-
шилися «червоними». Загалом там перебувають 44 країни (тиж-
день тому їх було 51). Після повернення звідти українці мають піти 
на самоізоляцію із застосуванням додатка «Дій вдома». Достроко-
ве її припинення можливе після негативного результату ПЛР-тесту. 

УНІАН нагадує, що зарахування певної країни до «зеленої» зони 
ще не означає, що нашим туристам туди можна легко потрапити. У 
більшості з них досі діють карантинні обмеження, які забороняють 
в’їзд іноземних туристів.

ГІТАНАС НАУСЕДА: 

ЦИФРА ДНЯ

125 000 
жителів територіальних громад 

отримають доступ до адмінпослуг 
завдяки відкриттю чотирьох мобільних 

ЦНАПів за програмою «U-LEAD  
з Європою» за участі Мінцифри 

«Минуло сім років воєнної 
агресії, яка розірвала 

міжнародний лад і злагоду 
в Європі.  

Ми, литовці, далі 
твердо кажемо:  

«Крим — це Україна».

Україна — Німеччина: 
плідне партнерство 
триває

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. ФРН посідає перше місце серед 
торговельних партнерів нашої країни в Європі 
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ЛЮДИНА І ЧАС

Отець Володимир Андрухів без 
вагань одягнув капеланський 
однострій і кілька років провів 
разом з українськими воїнами 
на передовій

ДУХОВНЕ СЛУЖІННЯ

22 березня виповнюється 85 років 
із дня народження дисидента, 
письменника, журналіста Михайла 
Осадчого (1936—1994), який прийняв 
муки неволі заради долі України

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

ЦИТАТА ДНЯ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АНШАР»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 40764556)  
та приватне мале підприємство «ГЕЛІКА»  

(приватне мале підприємство «МЕБЕРТАС»)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 13319677)

За результатами розгляду справи № 02-27/13 Тимчасовою адміністративною колегією Антимоно-
польного комітету України прийнято рішення від 13.10.2020 № 24-р/тк, відповідно до якого дії това-
риства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АНШАР» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 40764556) і приватне мале підприємство «ГЕЛІКА» (приватне мале підприємство «МЕБЕРТАС») 
(ідентифікаційний код юридичної особи 13319677) визнано порушеннями, передбаченими пунктом 
4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тор-
гів на закупівлю:

- «ДК 021:2015: 39120000-9 «Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи (парти учнівські)» 
[оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу 
з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-29-001354-а], прове-
дених Управлінням освіти Краматорської міської ради;

- «ДК 021:2015: 39110000-6 «Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них» [оголошення про 
проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 
https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UА-2017-08-29- 001397-а], проведених Управлінням 
освіти Краматорської міської ради»;

- «ДК 021:2015: 39110000-6 «Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (стілець учнівський 
6 рост.гр.(для гуртожитків та навчальних корпусів))», [оголошення про проведення відкритих торгів 
опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, іден-
тифікатор закупівлі UA-2017-07-27-000251-c], проведених Вищим державним навчальним закладом 
України «Буковинський державний медичний університет»;

- «ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі», [оголошення про проведення відкритих торгів опу-
бліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, іденти-
фікатор закупівлі UА-2018-06-06-003058-а], проведених Департаментом освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

- «ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі (Придбання меблів для навчальних закладів Чечель-
ницького району)», [оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Упо-
вноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-
07-000696-с], проведених Відділом освіти Чечельницької РДА;

- «ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі», [оголошення про проведення відкритих торгів опу-
бліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, іденти-
фікатор закупівлі UA-2018-05-18-002802-а], проведених Департаментом освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

- «ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі» Комплект меблів для учнів (стіл + стілець)», [оголо-
шення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з пи-
тань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-11-000365-b], проведе-
них Відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

 Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна —  Рішення та розпорядження — Рішення тим-
часової адміністративної колегії —  2020 рік».

 Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції».

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42020010000000037 від 03.09.2020 за фактом 
надання іноземній державі та її представникам до-
помоги в проведенні підривної діяльності проти 
України з боку керівництва Керченського загону 
морської охорони Державної прикордонної служ-
би України, за ознаками злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для повідомлення про підозру, 
у зв’язку із викладеним на виконання положень  
ст. 297-5 КПК України пропоную Єрмоленку Олек-
сандру Олександровичу та його захиснику прибу-
ти до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх з 23.03.2021 по 25.03.2021 (з 09:00 по 
18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, 
а саме до прокурора у кримінальному проваджен-
ні Лугового Т.В.

Повістка про виклик до суду  
в кримінальному провадженні.

Справа 591/2758/17, провадження  
11-кп/816/432/21.

Сумський апеляційний суд, в порядку ст. ст. 297-
5, 323 КПК України, викликає обвинуваченого Вакала 
Максима Анатолійовича, 09.09.1984 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання та реєстрації:  
вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16,  
м. Суми) для участі в апеляційному розгляді криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора 
у кримінальному провадженні Зражевського А. Ю. на 
ухвалу Зарічного районного суду м. Сум від 15.12.2020, 
якою обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Вакала Максима Анатолійовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191; ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України 
повернено прокурору для приведення його у відповід-
ність з вимогами КПК України в судове засідання, яке 
відбудеться 05 квітня 2021 року о 09-00 годині в при-
міщенні Сумського апеляційного суду за адресою: вул.  
Г. Кондратьєва, 28, м. Суми. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачено ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачено ст. ст.139, 323 КПК України. 

Кримінальне провадження буде розглядатись коле-
гіальним складом суду у складі: головуючого судді — 
Рунова В. Ю., суддів Філонової Ю. О., Левченко Т. А.

Фінансова установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛК-
ФІН», код ЄДРПОУ 41806789 (надалі — ТОВ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ ТОЛКФІН»), повідомляє, що За-
гальними зборами учасників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ ТОЛКФІН» (Протокол № 2 від 12.03.2021 року) 
прийнято рішення про подання до НБУ заяви про ви-
ключення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТОЛКФІН» з 
Державного реєстру фінансових установ та анулю-
вання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 
від 18.10.2018 року серія та номер ФК №1119.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна 
контора повідомляє про те, що після смерті 

ЛІХАЧОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 
04 березня 1948 року народження, 

який помер 29 березня 2018 року, відкрилася спад-
щина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщи-
ну, запрошуються до відокремленого підрозділу 4-ї 
ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельни-
кова, 2.

Повідомляю спадкоємців, що відкрилась спадщи-
на щодо майна померлої 16 лютого 2021 року 

СЄГОДІНОЇ ЛІДІЇ ІВАНІВНИ, 
28 серпня 1948 року народження, 

що на момент смерті мешкала за адресою: м. Хар-
ків, вул. Краснодарська, буд. 183, кв. 77. Мною, Лан-
тьєвою Вірою Валентинівною, приватним нотарі-
усом Харківського міського нотаріального окру-
гу Харківської області, заведено спадкову справу за  
№ 14/2021 від 16 березня 2021 року. Спадкоємці мо-
жуть звертатись до нотаріуса за адресою: м. Харків, 
просп. Московський, буд. 196/1, кв. 26, тел. (057)  
762 75 31.

Приватний нотаріус Мелітопольського міського 

нотаріального округу Запорізької області Земенко-

ва Юлія Анатоліївна (м. Мелітополь, Запорізька об-

ласть, пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 72313) запрошує 

спадкоємців померлого 07 серпня 2019 року 

КОВАЛЬ ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА, 

03 березня 1945 року народження. 

Спадкоємцям пропонується звернутися до нотарі-

уса у строк до 10.04.2021 року.

Повідомлення про реорганізацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам ПСП «АГРО 

ВАМ» (ідентифікаційний код 36080316) (далі —  Підприєм-
ство) повідомляє про прийняття 26.02.2021 року рішення 
про реорганізацію Підприємства, а саме: припинення шля-
хом приєднання до ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (ідентифікацій-
ний код 30148071). Заявлення кредиторами вимог прийма-
ються у письмовій формі до 03.05.2021 року за місцезнахо-
дженням Підприємства: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський 
р-н, смт Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 123.

Втрачений судновий білет 

за номером МС №024743 від 

11.10.2004 року на моточо-

вен Прогрес №Г-2070 «УКА-

5378-К»  на ім’я Клименко 

Юрій Віталійович,

вважати недійсним

Повідомляємо про відкрит-
тя спадщини після смерті 
КУРОЧКІНОГО ОЛЕКСАНДРА 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 
21.08.1954 р.н., 

померлого 17.09.2020 р. Усіх 
спадкоємців викликаємо до 

приватного нотаріуса Насобі-
ної Т.В. (49080, м. Дніпро,  

Донецьке шосе, б.7,  
т. 0974424545) з питань 
оформлення спадщини.

Втрачене посвідчення  
громадянина, 

потерпілого від Чорнобиль-
ської катастрофи катего-
рії 1 серії А №058948 від 
13.06.1996 року, видане Ки-
ївською обласною держав-
ною адміністрацією на ім’я 
Василенка Миколи Леоні-
довича,

вважати недійсним.

Втрачений  

судновий білет 

ЯМК-0055 від 12.02.2007 

на моторний човен Казан-

ка 5м3, виданий Укрдерж-

рибгоспом на ім’я  Чуб Ми-

кола Григорович, 

вважати недійсним.

Свідоцтво про право 
власності та свідоцтва про 
право плавання під Дер-
жавним прапором Укра-
їни на судно «Аzura 520»  
з реєстраційним номером  
«uа 0433 BD», видане на ім’я 
Жебуляк Є.І.,

вважати недійсним 
у зв’язку з втратою.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бурштей-
на Сергія Абрамовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся об 11 год. 30 хв. 29 березня 2021 року в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпі-
лого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а та-
кож наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
—  статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача 
та їх представників —  статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пере-
кладача і експерта —  статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В.Жежера

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 
року, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 30 березня 2021 року о 12:00 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Моісеєн-
ко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 25 березня 2021 року о 15-30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова 1, каб.4, під головуванням судді Криворот О.О.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 30 березня 2021 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, об-
винуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Є.О. Мартинов

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Садовичен-
ка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. 
Метробудівників, 5, кв. 104, м. Харків, 61195) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України в судове за-
сідання, яке відбудеться 31 березня 2021 року о 14 год. 30 хв. Явка до су-
ду 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: 01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 15, каб. 209, під головуванням судді Бортницької В.В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яцен-
ка Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 29.03.2021 року о 09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 відносно Янченка Івана 
Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 25.03.2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

 У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя А.В.Скорін

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Авдєєва 
Максима Петровича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
24.03.2021 об 11:30 год. в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника —  статтею 324 КПК України, потерпілого —  
статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 
представників —  статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача 
і експерта —  статтею 327 КПК України. 

Суддя О.В. Жежера 

Свідоцтво про право плавання під Державним прапором Украї-
ни (судновий  патент) на  ім’я Ноздряков Євген Євгенович з борто-
вим реєстраційним номером ua 0013 MRP, серія АП № 003515 від 
18.11.2020, видане капітаном Маріупольського морського порту, 

вважати втраченим та недійсним.
Свідоцтво про право власності на судно на ім’я Ноздряков Єв-

ген Євгенович з бортовим реєстраційним номером ua 0013 MRP, се-
рія СП № 003416 від 18.11.2020, видане капітаном Маріупольсько-
го морського порту, 

вважати втраченим та  недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Тарас і нині надихає
ШЕВЧЕНКІАНА. Митці, покликані генієм Кобзаря,  
діляться своїм відкриттям поета 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Із плином часу переконуєшся, що 
одкровення Кобзаря, висловлені в 

його творах на адресу минулих, су-
часних і прийдешніх поколінь укра-
їнців, — святиня, якою повинен до-
рожити кожен з нас. Вогник любо-
ві до Вітчизни, творчості, глибокого 
осмислення буття, який запалив по-
ет, часто не дає спокою його нащад-
кам. Постать самого Тараса Григоро-
вича, тема його життя і творчості не-
рідко стає головною в мистецтві та-
лановитих людей.

Художник і різьбяр з міста Вату-
тіного на Черкащині  Василь Гелет-
ко створив більш як тисячу картин, 
присвячених життю і творчості Та-
раса Шевченка. Своє перше полотно, 
яке зберігає досі, Василь Васильович 
написав ще в дитинстві. Були там се-
ло із церквою та вітряком, юний Та-
рас, вівці, яких пас майбутній поет. 
Здавалося б, нічого особливого, тіль-
ки настрій цієї картини захоплює, 
миттєво переносить у ту епоху, яка 
народила Поета. І вже сприймаєш 
вірш «Мені тринадцятий минало…» 
зовсім інакше, ніби чуєш далекий 
церковний дзвін, плескіт річки, вди-
хаєш пахощі весняних трав.

Численними полотнами Василь 
Гелетко не тільки художньо відтво-
рює всю біографію Кобзаря, зокрема 
історію кохання, злети й поневірян-
ня, ілюструє вірші.  Він разом з нами 
розмірковує над місцем митця в цьо-
му непростому, часом жорстокому 
світі, крізь серце пропускає факти 
життя поета. Тому такими правди-
вими видаються створені художни-
ком образи Шевченкових сучасни-
ків, попередників і наступників, тих, 
хто творив історію. Тут і  отаман Іван 
Сірко, і Максим Залізняк та Іван 
Гонта, Семен Гризло, Чорний Ворон, 
Нестор Махно, Симон Петлюра. На 
картинах митця оживає цвіт україн-
ської нації.

Потяг до образотворчого мисте-
цтва, як розповідає сам художник, 
очевидно, передався йому від мами, 
яка вміла майстерно вишивати. До-
ля змусила поїздити світами, працю-
вати за кордоном. В Австрії, Югосла-
вії, Угорщині та Німеччині розпису-
вав храми, костьоли, писав портрети. 
Ще у 1990-х мав три виставки в Маг-
дебурзі. Презентував свої роботи на 
персональній виставці в Парижі.

Повернувшись 1980 року в рід-
ний край, багато працював, займав-
ся іконописом: створював іконоста-
си для українських церков. Створив 
барельєф гетьмана Івана Мазепи в 
Білій Церкві. Виставки полотен Ва-

силя Гелетка з успіхом проходили в 
Києві, Одесі, Черкасах, Каневі та ін-
ших містах. 

Шевченкіана в його творчості за-
ймає особливе місце. Аби занурити-
ся в атмосферу позаминулого сто-
ліття і якомога реалістичніше від-
творити життя улюбленого митця, 
художник не тільки детально вивчив 
усю його творчість та біографію. Пе-
речитав про нашого видатного зем-
ляка все, що тільки міг знайти, ви-
дане в нас і за кордоном. Якось, ко-
ли ще важко було відшукати забо-
ронені цензурою книжки, йому по-
трапив до рук перефотографова-
ний записник Шевченка. Вчиту-
вався у власноруч написані поетові 
рядки й намагався осягнути хід ду-
мок автора «захалявничка», влови-
ти його настрій. Подумки переносив-
ся в ту епоху, ходив поруч із Шев-
ченком, вслухався в цокотіння кін-
ських копит, репліки сучасників Та-
раса, а пензель ніби сам робив свою 
справу, вимальовуючи такі далекі й 
водночас близькі образи. Так лягали 
на полотно обриси казахського сте-
пу, оживала пахуча зелень весняних 
Моринців, ховалася смутна задума у 
глибоких очах поета.

Геній Тараса Шевченка вже бага-
то років тому полонив і вчителя му-
зики Дмитра Вовка із села Лип’янка 
колишнього Шполянського райо-
ну на Черкащині. Він не тільки зовні 
схожий на Шевченка, а й має офі-
ційний статус його двійника. З ди-
тинства захоплювався творчістю ве-
ликого земляка. Читаючи зі сцени ві-
рші Кобзаря, виконуючи пісні, якось 
зауважив, що захоплені відгуки од-
носельці та їхні гарячі оплески зу-
мовлені ще й схожістю його на Та-
раса Григоровича. Узявши якось 
участь у республіканському конкур-
сі двійників поета, Дмитро Вовк ще 
більше загорівся ідеєю показати на 
сцені самого Шевченка. Природа по 

сприяла цьому, наділивши вчителя 
пишними вусами, виразними брова-
ми, відповідною формою голови. Та 
й сам його голос, акторська манера, 
уміння зі сцени донести до глядача 
думки й настрої твору, який викону-
вав, — усе свідчить про те, що перед 
нами людина з неабиякими здібнос-
тями.

Цікаво, що, за словами самого 
Дмитра Васильовича, його прадід 
Денис родом із Товмача цього самого 
району, а прізвище його було Шев-
ченко. Нині дослідити, звідкіля взя-
лися Шевченки в його роду, важко, 
але це не важливо. Найголовніше те, 
що у творчості Тараса Григоровича 
він знайшов і своє покликання. Адже 
донести до людей думки й почуття 
Кобзаря — це висока місія майстра 
сцени.

Заслужений працівник культу-
ри Дмитро Вовк не тільки майстер-
но декламує твори Шевченка, а й 
пише на його вірші музику. Примі-
ром, із піснею «Тече вода в синє мо-
ре» торік став лауреатом фестива-
лю-конкурсу імені Назарія Ярем-
чука «Пісня буде поміж нас» у Ви-
жниці. Нині соліст гурту «Срібні 
струни» працює над новими твора-
ми Шевченкіани. 

Складаний iPhone 
показали на якісних 
рендерах

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

Графічний дизайнер TechnizoConcept представив серію ре-
алістичних рендерів нового смартфона від Apple на осно-

ві свіжих витоків. На порталі LetsGoDigital опублікували ймо-
вірний дизайн пристрою. Крім гнучкого екрана, корпус нагаду-
ватиме попередній флагман компанії iPhone 12. Експерти про-
гнозують, що квадратний дизайн затримається на кілька років. 
Користувачі вже порівняли гнучкий iPhone з відносно свіжими 
варіантами розкладачок від Motorola та Samsung. Корейського 
гіганта називають постачальником для Apple гнучких матриць.

Судячи з опублікованих рендерів, поряд із блоком камер на за-
дній панелі буде невеликий квадратний екран, що нагадує дисплей 
iWatch. Очікують, що на цьому додатковому екрані можна буде по-
бачити дату, час і повідомлення, зокрема інформацію про дзвінки 
(ім’я та номер абонента). Відображатиметься прогноз погоди та ін-
ша сервісна інформація.

Повідомляють, що розкладачка iPhone вийде в різних веселих 
кольорах, адже зазвичай Apple надає моделям життєрадісні яскра-
ві кольори. Удосконалені ж моделі Pro доступні в переважно тем-
них ділових тонах. 

Джерело стверджує, що новий iPhone назвуть Flip або Fold, а ви-
йде він на ринок не раніше 2022 року. Про вартість поки що нічого 
не відомо, але схожі моделі коштують 1500 і більше доларів США.
Це порівнянно з ціною SamsungZFlip та MotorolaRazr.  

У Дмитра Вовка ще багато  
творчих задумів

Образи жінок у житті Тараса  
стали темою багатьох робіт 
художника Василя Гелетка

Apple планує застосувати 
спеціальну технологію  

для складаного iPhone,  
яка має сприяти  

збереженню  
екрана  

навіть після  
частого  

складання

Василь Гелетко створив більш як тисячу картин, 
присвячених життю і творчості Тараса Шевченка
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