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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 квітня 2021 року
USD 27.8226 EUR 32.629 RUB 3.6953 / AU 46853.54 AG 668.73 PT 32754.71 PD 73093.31

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Тимчасова повірена у справах США в Україні  
про постійну роботу американського посольства  
над цією темою   

Бюджет вдалося 
виконати гідно

НАШІ ГРОШІ. Днями уряд схвалив звіт про виконання держ-
бюджету за 2020 рік. Кабмін зміг забезпечити фінансування ви-
датків обсягом 1 млрд 288 млн грн, що на 19,8% перевищує по-
казник 2019-го, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства 
фінансів. Найпитоміші частки видатків загального фонду держ-
бюджету припадають на зарплату працівників бюджетної сфери 
й соцвиплати (30,5%), оборону й безпеку (20,8%), обслуговуван-
ня державного боргу (10,9%). Видатки на оборону й нацбезпеку 
становили 249,1 млрд грн, або 6,1% ВВП. Капітальні видатки — 
94,9 млрд, що на 24,6%, або на 18,7 млрд, більше, ніж позаторік. 

Торік уряд розподілив 78,4 млрд грн коштів Фонду боротьби 
з COVID-19, з яких 84,8% фактично використали головні розпо-
рядники. Забезпечено зростання соцвидатків: мінімальна платня 
зросла майже на 20%. На надання пільг і житлових субсидій, яке 
здійснювали за єдиним механізмом суто у грошовій формі, вико-
ристано понад 35,3 млрд грн. Середньомісячна чисельність суб-
сидіантів становила 2,2 млн домогосподарств, її середньомісяч-
ний розмір — 929,8 грн. 

КРІСТІНА КВІН: 

ЦИФРА ДНЯ

12 549 грн
становила середня номінальна 

заробітна плата в лютому 2021-го.  
Це на 1,7% більше, ніж у січні,  

за даними Держстату

«Україна буде пріоритетом 
для адміністрації Байдена. 

І немає сумнівів, що 
телефонна розмова між 
Президентом Байденом і 
Президентом Зеленським 

відбудеться».

Україна першою 
у світі узаконила 
електронні паспорти

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Ідеться про боротьбу  
з корупцією, економію паперу та спрощення діалогу з державою
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Іваньківська територіальна 
громада на Черкащині 
забезпечила дітей якісним 
харчуванням і безплатним 
яблуком щодня

СОЦІУМ

Закон України 
«Про Бюро 
економічної 
безпеки 
України»
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Пандемія і вітчизняний покупець
СПОЖИВЧИЙ РИНОК. Експерти зазначають: за період карантинних обмежень кількість 
покупок не зменшилася, але асортимент змістився в бік продовольства

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр» 

Що споживчі настрої україн-
ців, перелік товарів, яким 

вони надають перевагу, як і купі-
вельна спроможність, змінилися 
через пандемію COVID-19, оче-

видно. А як саме і чи такі транс-
формації незворотні? Це  питання 
привертає увагу експертів.  

Днями презентовано досліджен-
ня «Споживчі настрої українців у 
2020 році», яке, за логікою, мало б 
проаналізувати вплив коронаві-
русних обмежень на ці настрої. До-

слідження здійснила міжнарод-
на компанія Deloitte. І саме між-
народний статус над дослідника-
ми зле пожартував. Вони розгля-
дали ринок України за тими сами-
ми критеріями, що й ринок будь-
якої європейської країни, і за між-
народними методиками оцінки, не 

врахувавши певних специфічних 
відмінностей. 

Скажімо, кого можуть заціка-
вити психологічні нюанси пове-
дінки і критерії вибору покуп-
ців великої побутової техніки, ме-
блів чи інших дорогих товарів, як-
що більшість економить на найне-

обхіднішому, а термін «відкладе-
на покупка» стосується ледь чи не 
кожної родини? Тут мало б ітися 
не про те, які настрої спонукали 
людину до цієї чи тієї покупки, а 
чи могла вона собі дозволи-
ти купити те, що їй справді 
необхідне. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас Лукашева Ігоря Михай-
ловича як обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 12 квітня 2021 року у справі за обвину-
ваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 105.

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

Суддя Сазонова М.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України Замуруєва Віталія Ва-
лентиновича, 11 січня 1975 року народження, уродженця міста Алчевська Луганської області, який проживає в міс-
ті Луганську по вулиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Коцюбинського, буд. № 6, кв. № 65, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 6 квітня 2021 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 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 Замуруєва В. В. в підготовче судове засідання, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого.
Суддя  Л. Базан 

Оригінал договору 

купівлі-продажу р. №151 

від 22.04.2008 р. 

вважати недійсним 

у зв’язку з втратою оригіналу.

Адміністративна колегія Північного міжобласного тервідділення 
АМКУ прийняла рішення віл 11.02.2021 № 60/10-р/к 

про закриття провадження у справі № 649/52-р-02-06-12, у зв’язку 
із недоведенням вчинення ТОН «Укр-Пак» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 23581092) порушення законодавства 
про захист від недобросовісної конкуренції. З детальним 

текстом рішення можна ознайомитись на офіційному вебсайті 
АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.gov.ua/.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гриценка Юрія Федо-
ровича як: обвинуваченого на 10 год. 15 хв., 13 квітня 2021 року у справі 
за обвинуваченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 5.

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.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас Єлгазіну Ларису 
Павлівну як обвинувачену на 10 год. 00 хв. 13 квітня 2021 року у справі за 
обвинуваченням Єлгазіної Лариси Павлівни, 08.11.1956 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 5.

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.

Суддя Федосєєв С. В.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2021 р. № 277 
Київ

Про додаткові заходи щодо організації 
виплати і доставки пенсій та грошової 

допомоги за місцем фактичного проживання 
одержувачів у межах України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що виплата і доставка пенсій та грошової допомоги одержу-

вачам відповідно до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги 
за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організація-
ми, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 «Деякі питання організації ви-
плати пенсій та грошової допомоги» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1,  
ст. 43), за місцем їх фактичного проживання у межах України проводиться ор-
ганізаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги, 
визначеними за результатами конкурсу, проведеного Пенсійним фондом Укра-
їни (далі — конкурс).

До участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв’язку, які прова-
дять господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку протя-
гом не менше ніж п’ять років і надають такі послуги в адміністративно-терито-
ріальних одиницях, в яких здійснюють свої повноваження головні управління 
Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту 
населення місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, се-
лищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центри з нараху-
вання та здійснення соціальних виплат (далі — уповноважені органи), якщо та-
кі оператори поштового зв’язку мають фінансову та матеріально-технічну спро-
можність забезпечити схоронність коштів, призначених для виплати пенсій та 
грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.

Умови, порядок і періодичність проведення конкурсу, а також критерії фі-
нансової та матеріально-технічної спроможності учасника конкурсу визнача-
ються правлінням Пенсійного фонду України.

Для підготовки та проведення конкурсу Пенсійний фонд України утворює 
конкурсну комісію  та призначає її голову. До складу конкурсної комісії входять 
представники (не менше ніж сім осіб) Міністерства фінансів, Міністерства со-
ціальної політики, Міністерства інфраструктури, Пенсійного фонду України, ін-
ших державних органів (за згодою).

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу є підста-
вою для закупівлі уповноваженими органами послуг у переможців конкурсу із 
застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 части-
ни другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Тарифи на оплату послуг з виплати і доставки пенсій та грошової допомо-
ги за місцем фактичного проживання їх одержувачів визначаються у догово-
рі за результатами конкурсу і не можуть бути більшими від тарифів на оплату 
послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги насе-
ленню в готівковій формі, встановлених постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 4 грудня 2019 р. № 987 «Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з ви-
платою і доставкою пенсій та грошових допомог» (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 98, ст. 3274). 

2. Пенсійному фонду України до 1 вересня 2021 р. провести конкурс для 
вибору організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій та грошо-
вої допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

3. До визначення переможців проведення конкурсу функції організації, що 
здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактично-
го проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор 
поштового зв’язку, функції якого виконує акціонерне товариство «Укрпошта». 

4. Уповноваженим органам забезпечити постійне інформування одержува-
чів, яким пенсія та грошова допомога  виплачуються за місцем їх фактичного 
проживання у межах України відповідно до Порядку виплати і доставки пенсій 
та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах 
України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 (крім одер-
жувачів із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-
консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постій-
ного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів дер-
жавної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та допомоги 
на догляд), про зміну способу виплати пенсій та грошової допомоги через по-
точні рахунки уповноважених банків з 1 вересня 2021 р. та про умови достав-
ки і виплати пенсій та грошової допомоги за місцем їх фактичного проживання, 
які запроваджуються з 1 вересня 2021 року.

5. Установити, що у разі відсутності в уповноважених органах інформації 
про відкритий одержувачем, зазначеним у пункті 4 цієї постанови, поточний ра-
хунок в уповноваженому банку виплата пенсій та грошової допомоги такому 
одержувачу з 1 вересня 2021 р. здійснюється через поточний рахунок, відкри-
тий за зверненням уповноваженого органу у банку, уповноваженому на прова-
дження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, 
визначеному розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2021 р. № 277
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 16 грудня 2020 р. № 1279

1. Пункт 21 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні ра-
хунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 
серпня 1999 р. № 1596, доповнити абзацами такого змісту:

«Для забезпечення доставки пенсій та грошової допомоги за фактичним 
місцем проживання одержувача уповноважений банк на договірних засадах 
може залучати операторів поштового зв’язку.

Оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги одержувачам із чис-
ла осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної 
комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного сторонньо-
го догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд, прово-
диться органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту на-
селення шляхом відшкодування уповноваженому банку вартості таких послуг 
у розмірі, передбаченому договором, виходячи з тарифів, які не можуть бути 
більшими від тарифів на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою 
пенсій і грошової допомоги населенню у готівковій формі, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 «Деякі питан-
ня оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допо-
мог» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 29). Для інших одержувачів 
оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги проводиться одержува-
чами самостійно в розмірі, обумовленому договором між уповноваженим бан-
ком та одержувачем.

Порядок відшкодування уповноваженим банкам вартості послуг з доставки 
пенсій та грошової допомоги за фактичним місцем проживання одержувачів 
обумовлюється договором, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279: 
1) пункти 4 і 5 постанови виключити;
2) у Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фак-

тичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійсню-
ють їх виплату і доставку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці восьмому пункту 2 слова «Пенсійний фонд України,» виключити, а 
слова «виконавчого органу» замінити словами «виконавчий орган сільської, 
селищної,»;

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Уповноважена організація проводить обслуговування одержувачів через 

виплатні об’єкти, які надають послуги в адміністративно-територіальних оди-
ницях, де уповноважені органи здійснюють свої повноваження. Якщо виплата 
пенсій, грошової допомоги проводиться безпосередньо у виплатних об’єктах, 
уповноважена організація забезпечує додержання умов архітектурної та ін-
формаційної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення у виплатних об’єктах відповідно до будівельних норм, стандартів, 
обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими акта-
ми.»;

абзац одинадцятий пункту 9 після слів «за рішенням керівника органу соці-
ального захисту населення» доповнити словами «, а також пенсія особам, які 
отримують пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім пенсіонерів з чис-
ла військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей),»;

пункт 42 викласти в такій редакції:
«42. Оплата послуг уповноваженої організації з виплати і доставки пенсій, 

грошової допомоги одержувачам із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які 
за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслугову-
вання та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річ-
ного віку, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію та допомоги на догляд, проводиться уповноваженим органом 
виходячи із загальної суми виплачених за відомостями, виплатними квитанці-
ями та разовими дорученнями пенсій, грошової допомоги згідно з тарифами 
на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової до-
помоги населенню у готівковій формі. Для інших одержувачів оплата послуг з 
доставки пенсій та грошової допомоги проводиться одержувачами самостійно 
згідно з тарифами на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пен-
сій та грошової допомоги населенню у готівковій формі, одночасно з одержан-
ням такої послуги.».

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ШНІЦЕРА Ігоря Романовича — з посади голови Великоберезнянської районної 

державної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЦІМБОТУ Віталія Івановича - з посади голови Міжгірської районної державної ад-
міністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЕНИСЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Перечинської районної дер-
жавної адміністрації Закарпатської області відповідно до пункту 6 частини другої стат-
ті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — з посади голови Великобілозерської районної дер-
жавної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 
9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ВАСЮТУ Владислава Вікторовича — з посади голови Новосанжарської районної 
державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СИДОРЕНКА Романа Миколайовича — з посади голови Оржицької районної дер-
жавної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 
9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАЙЦЕВА Анатолія Павловича — з посади голови Пирятинської районної держав-
ної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕРКУНА Івана Павловича — з посади голови Решетилівської районної державної 
адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЗУСА Івана Васильовича — з посади голови Семенівської районної державної 
адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГЛОВАЦЬКОГО Романа Миколайовича — з посади голови Хорольської районної 
державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

САМОЙЛІКА Юрія Івановича — з посади голови Чорнухинської районної держав-
ної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДАНІЛЬЧЕНКО Тетяну Олексіївну — з посади голови Чутівської районної держав-
ної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СКОРОХОДА Сергія Анатолійовича — з посади голови Шишацької районної дер-
жавної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 
9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БІБИКА Мирослава Віталійовича — з посади голови Буринської районної держав-
ної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДУМЧИКОВА Сергія Івановича — з посади голови Великописарівської районної 
державної адміністрації Сумської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 
9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

УСОВА Володимира Вікторовича — з посади голови Дергачівської районної дер-
жавної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТАЦЕНКА Джамала Руслановича — з посади голови Кегичівської районної дер-
жавної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КИСЬ Зою Миколаївну — з посади голови Коломацької районної державної ад-
міністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАЙДАША Олександра Вікторовича — з посади голови Красноградської район-
ної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧЕРНОВУ Сніжану Петрівну — з посади голови Куп’янської районної державної
адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАССЕЄВА Андрія Руслановича — з посади голови Лозівської районної державної 
адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПАРТАЛУ Вадима Костянтиновича — з посади голови Первомайської районної 
державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АПОСТОЛА Олександра Івановича — з посади голови Печенізької районної дер-
жавної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАРПЛЮКА Максима Борисовича — з посади голови Сахновщинської районної 
державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛОБОДЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Чугуївської районної держав-
ної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 За-
кону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — з посади голови Шевченківської районної 
державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛАДНОВА Ігоря Володимировича — з посади голови Городищенської районної 
державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ХРУЩА Віктора Володимировича — з посади голови Драбівської районної дер-
жавної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАРАБАША Юрія Володимировича — з посади голови Жашківської районної дер-
жавної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СОЛОШЕНКА Богдана Миколайовича з посади голови Кам’янської районної дер-
жавної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РОЗЕ Юрія Георгійовича — з посади голови Канівської районної державної адміні-
страції Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону Укра-
їни «Про місцеві державні адміністрації»;

ГУНЮ Володимира Олександровича — з посади голови Лисянської районної дер-
жавної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РИЖЕНКА Анатолія Володимировича — з посади голови Маньківської район-
ної державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої 
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЦИМБАЛА Олександра Євгенійовича — з посади голови Тальнівської районної 
державної адміністрації Черкаської області відповідно до пункту 6 частини другої 

КАДРОВІ ПИТАННЯ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик обвинуваченої  
в судове засідання 

Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 
06.11.1965 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 09 
квітня 2021 року о 13 год. у приміщенні Ленінсько-
го районного суду м. Полтави за адресою: м. Полта-
ва, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засідан-
ні як обвинуваченої. 

Обвинувачена Лященко Л. М. зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Леванев-
ського, 42. 

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

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачена вважається повідомленою про дату, час та 
місце розгляду справи. 

Суддя Н. Крючко

До уваги 
товариство з обмеженою відповідальністю 

«МАРЛІН ТРЕЙД» (ідентифікаційний  
код юридичної особи 40800660).

За результатами розгляду справи № 143-26.13/60-
20 про вчинення товариством з обмеженою відпо-
відальністю «АЛЬФА НТ» (ТОВ «МАРЛІН ТРЕЙД») 
(проспект Маяковського, буд. 11, м. Запоріж-
жя, 69035, ідентифікаційний код юридичної особи 
40800660) порушень, передбачених пунктом 4 части-
ни другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді ан-
тиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спо-
творення результатів торгів, проведених відповідно 
до оголошення № UA-2018-03-01-000762-а, Антимо-
нопольним комітетом України прийнято рішення від 
24 грудня 2020 року № 813-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному вебсайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.аmcu.gov.ua) в розділі «Законо-
давство» — «Рішення АМКУ».

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК
У провадженні Кам’янка-Бузького районного суду 

Львівської області (у складі судді У. І. Костюк) зна-
ходиться кримінальне провадження про обвинува-
чення Азарової Тетяни Михайлівни, 06 червня 1970 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1  
ст. 366 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом 
призначено на 08 квітня 2021 року о 12 годині 00 
хвилин у приміщенні Кам’янка-Бузького районного 
суду Львівської області, за адресою: Львівська об-
ласть, м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29 (3 
поверх).

Попереджаємо Азарову Тетяну Михайлівну, 
06.06.1970 року народження, зареєстровану за адре-
сою: Львівська область, м. Кам’янка-Бузька, вул. 
Шкільна, 15, що у випадку Вашої неявки у судове за-
сідання на вищевказані дату та час, справу буде роз-
глянуто у Вашій відсутності на підставі наявних дока-
зів у матеріалах справи.

До уваги  
товариства з обмеженою відповідальністю 
«Мілівей» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 42132765).
Першим заступником Голови Комітету — держав-

ним уповноваженим було прийнято розпоряджен-
ня від 12.11.2020 № 02/310-р про початок розгля-
ду справи  № 130-26.13/103-20 за ознаками вчинен-
ня ТОВ «Мілівей» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 42132765) порушення, передбаченого пунк-
том 13 статті 50  Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», у вигляді неподання інформації 
Антимонопольному комітету України на вимогу дер-
жавного уповноваженого Антимонопольного коміте-
ту України від 12.03.2020 № 130-29/06-3627 у вста-
новлений ним строк.

Інформація про прийняте розпорядження розмі-
щена на офіційному веб-сайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://www.amcu.gov.ua).

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ага-
рьова Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 42015110350000144, внесеному до ЄРДР 
17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
дове засідання на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Агарьову Сергію Володимировичу за ч. 1 ст. 408, ч. 1  
ст. 111 КК України у відкритому судовому засіданні на 09 
годину 00 хвилин 12 квітня 2021 року, про що повідоми-
ти зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Бугіль В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 року на-
родження, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальному провадженню №42016110350000157, 
внесеному до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова 
Романа Михайловича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
судовий розгляд на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, за яким висунуте об-
винувачення Бикову Роману Михайловичу у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому 
засіданні на 09 годину 00 хвилин 13 квітня 2021 року, 
про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя Бугіль В. В.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження, для розгляду 
кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія 
Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що судовий розгляд відбудеться 12.04.2021 р. об 11-
30 год. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. 
Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Ясельський A. M.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Му-
хутдінова Дмитра Михайловича. 17.09.1988 р.н., по об-
винуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень , 
передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Мухутдінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 13 квітня 2021 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, під головуванням 
судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Педенко А. М.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого Федоркіна Сер-
гія Івановича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000196 відносно Федоркіна Сер-
гія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 21.04.2021 на 10 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

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

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Соколову Ірину 
Олександрівну для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Ірини 
Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
шо судове засідання відбудеться 12.04.2021 р. о 10 
год 30 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А.

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

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степанови-
ча, 18.10.1961 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Ві-
ктора Степановича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 12.04.2021 р. 
об 11-00 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 
19.04.1966 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 
08.04.2021 р. о 14-00 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості потерпілого: КАРПЕНКА Олександра Ми-
колайовича (к/п № 12012000000000029), у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Шепе-
лева Олександра Олександровича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 366 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся  09 квітня 2021 року о 14:00 в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а .

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю потерпілого.

Суддя Косик Л. Г.

Оголошення  
про результати проведення конкурсу щодо 

будівництва житла для військовослужбовців 
та членів їх сімей на земельних ділянках, 

що належать до земель оборони
1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони 

України, ЄДРПОУ 00034022.
2. Предмет конкурсу: відбір пропозицій щодо бу-

дівництва житла для військовослужбовців та членів 
їх сімей на земельних ділянках в м. Миколаїв, када-
строві номери 4810137200:01:022:0015, :0014, :0013, 
:0005 та в Васильківському районі, Київської області, 
кадастровий номер 3221455300:03:007:0129.

3. Конкурс проведено 24.03.2021.
4. За результатами проведення конкурсу прийнято 

рішення про його відміну.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 227/8/21) за обвинуваченням Пан-
ченка Андрія Ігоровича, 14 березня 1983 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Обвинувачений Панченко Андрій Ігорович, 14 бе-
резня 1983 року народження, останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Шах-
матова, буд. 18, кв. 1, викликається на 10.30 годину 
06 квітня 2021 року до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, кабінет № 2, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні по зазначеному 
кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження № 242/3056/15к за обвинуваченням Дузен-
ка Олександра Вікторовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. 

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 
березня 1981 року народження, останнє відоме міс-
це мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, 
м. Донецьк Донецької області, викликається на 11:00 
годину 8 квітня 2021 року до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготов-
чому судовому засіданні. 

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді: Левченко A. M., Здоровиця О. В.

Печерський районний суд міста Києва повідо-
мляє, що судом відкрите провадження у справі  
№ 757/9576/21-ц за заявою Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», 
код ЄДРПОУ 3557547, в особі Голови ліквідаційних 
комісій Пайового закритого недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду «Консент Капітал 
Фінанс» (код ЄДРІСІ 2331635) та Пайового закрито-
го недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «Консент Капітал» (код ЄДРІСІ 2331300), міс-
цезнаходження: 08130, Київська обл., Киево-Свято-
шинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буди-
нок 21, корпус 2, про визнання недійсними векселів 
та про відновлення прав на векселі.

найменування векселедавця – Товариство з обме-
женою відповідальністю «Будівельна компанія Буд-
центр» (код ЄДРПОУ 35324979):

№ векселів
АА 1959467
АА 1959468
АА 1959475
АА 1959474
АА 1959473
АА 1959469
АА 1959470
АА 1959471
АА 1959463
АА 1959464
АА 1959465
АА 1959466
АА 1959477
АА 1959478

Кожен вексель з перелічених векселів має наступ-
ні реквізити:

вексель — простий; сума векселя — 1.000.000 
гривень; дата складання — 14 вересня 2009 року; 
місце складання — с. Чайки; строк платежу — 14 ве-
ресня 2019 року; місце платежу — місто Київ, ТОВ 
«Комерційний Банк «Дельта».

Печерський районний суд міста Києва пропонує 
держателю/ям втрачених векселів повідомити суд 
у тримісячний строк про свої права на вексель/век-
селі за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Володимир-
ська, 15.

Втрачено іпотечний договір укладений 

між Акціонерним поштово-пенсійним банком 

«Аваль» та іпотекодавцем Курчавова Т. М., 

зареєстрований за номером У-151 від 06 липня 

2006 р., посвідчений приватним нотаріусом 

Одеського міського нотаріального округу 

Чепелєвою Т. В., у випадку знаходження даного 

договору просимо передати до найближчого 

відділення AT «Райффайзен банк Аваль»

Повідомлення про відкриття спадщини
24 березня 2021 року приватним нотаріусом Київ-

ського міського нотаріального округу Погребняком 
Глібом Володимировичем була заведена спадкова 
справа після смерті ОСТАПОВА ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИ-
ЧА, 20 грудня 1952 року народження, який помер 17 
жовтня 2020 року.

Прошу спадкоємців померлого звернутися до но-
таріуса за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, 
27/2, для прийняття спадщини, тел.: (044)545-30-95

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ 
прийняла рішення від 11.02.2021 № 60/2-р/к у спра-
ві № 34/60/36-рп/к.19 про вчинення ТОВ «ЛАФТАЙТ» 
(41086629) та ТОВ «КІНВІН» (41229978) порушення, 
яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції». Рішенням накладе-
ні штрафи: ТОВ «ЛАФТАЙТ» — 272 тис. грн,  ТОВ 
«КІНВІН» — 272 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням:  

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

Приватний нотаріус Одеського міського 
нотаріального округу Сегенюк Світлана Борисівна 

повідомляє про відкриття спадщини до майна 
померлої 18 лютого 2021 року Хоменко Лідії 

Михайлівни, 23 травня 1934 року народження. 
Спадкоємцям та кредиторам померлої по усім 
питанням звертатися до нотаріуса за адресою: 

місто Одеса, проспект Адміральський, будинок 1-а 
та по телефону: 048-706-05-08 з понеділка 

по п’ятницю з 10 до 17 години.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +7  +12 Черкаська +3  +8 +8  +13
Житомирська +4  +9 +7  +12 Кіровоградська +2  +7 +9  +14
Чернігівська +4  +9 +7  +12 Полтавська +2  +7 +9  +14
Сумська +4  +9 +7  +12 Дніпропетровська +2  +7 +9  +14
Закарпатська +4 +9 +7  +12 Одеська +2  +7 +11 +16
Рівненська +3  +8 +6  +11 Миколаївська +1  +6 +10  +15
Львівська +3  +8 +5  +10 Херсонська 0  +5 +10  +15
Івано-Франківська +3  +8 +6  +11 Запорізька 0  +5 +11  +16
Волинська +3  +8 +6  +11 Харківська 0  +5 +10  +15
Хмельницька +3  +8 +7  +12 Донецька 0  +5 +11  +16
Чернівецька +3  +8 +6  +11 Луганська 0  +5 +11  +16
Тернопільська +3  +8 +6  +11 Крим 0  +5 +11  +16
Вінницька +3  +8 +7  +12 Київ +6  +8 +9  +11

Укргiдрометцентр

Гоголь повернувся додому
ДАТА. Сьогодні 212 років з дня народження письменника

Валерій ПОМАЗ, 
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки  
для юнацтва, 

для «Урядового кур’єра»

З усіх письменників Ми-
колу Гоголя можна вва-

жати найзагадковішим. По-
ети і прозаїки, критики й іс-
торики літератури… Для 
одних він романтик, для 
других — «батько соцреа-
лізму», треті бачать у ньо-
му реакціонера. 

Пантелеймон Куліш, пер-
ший біограф і видавець його  
листів, що спочатку над-
звичайно високо поцінував 
українські повісті Миколи 
Гоголя, з часом змінив свою 
думку на цілком протилеж-
ну, навіть сформував до-
вжелезний перелік етногра-
фічних помилок у цих самих 
творах. 

Але… Як стверджує Вік-
торія Колесник, директор 
Київського літературно-ме-
моріального музею Мак-
сима Рильського, ще в ХІХ 
сторіччі саме український 
переклад «Тараса Бульби»  
викликав Емський указ 
1876-го: заборону друку 
кни жок українською мовою. 

До 210-річчя із дня на-
родження Миколи Гоголя 
у видавництві «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА» побачили 
світ твори нашого класика у 
перекладах Максима Риль-
ського. Ось враження пись-
менника і видавця Івана 
Малковича:

«Це мовби репереклад, 
переклад з перекладу, на-
чебто ранні свої твори Го-
голь чув і «уловлював» 
спершу українською, а вже 
тоді перекладав їх на папір 
по-російськи, перекладав 
з питомої мови своєї душі, 

з тяжкою мукою руйную-
чи і знекровлюючи природ-
ні українські мовні звороти, 
тим самим збагачуючи ро-
сійську мову сотнями укра-
їнізмів, без яких його ранні 
твори утратили б якусь ви-
щу правду.

І навіть у такому скалі-
ченому, як на український 
слух, «самоперекладі» ці 
твори сколихнули Росію не-
чуваною поетичністю і баро-
ковим українським чаром. 
Коли я прочитав «Ніч проти 
Різдва» в перекладі Риль-
ського, Гоголь завібрував, 
заклекотів і засвітився ме-
ні всією феєричною гені-
альністю. Усе згармонізу-
валося. Мабуть, саме тому я 
так природно сприймаю цю 
українську версію «Вечо-
рів…» та «Миргорода». Наче 
Гоголь повернувся додому і 
розповідає свої знамениті іс-
торії, де нікому не треба ні-
чого пояснювати і виправдо-
вуватися».

Справді, завдяки Гого-
лю світ дізнався про укра-
їнські народні звичаї. Заці-
кавлення історією молодо-
го автора зросло настільки, 
що він уже мріяв про пере-

їзд до Києва й писав у лис-
ті до Олександра Пушкіна: 
«Я захоплююся наперед, ко-
ли уявляю, як закипить моя 
праця в Києві. Там я витяг-
ну з-під спуду багато ре-
чей, з яких я не все ще чи-
тав вам. Там закінчу я Істо-
рію України й Півдня Росії 
і напишу Загальну Історію, 
якої в справжньому вигляді 
її, на спожаління, досі не ли-
ше на Русі, а навіть і в Євро-
пі немає. А скільки зберу ле-
генд, повір’їв, пісень, тощо!»

Замість омріяного Ки-
єва Гоголь отримав поса-
ду викладача історії в Пе-
тербурзькому університеті, 
проте доволі швидко (1835 р.)  
залишив цю працю. Літера-
турний процес тривав: 1836 
року вийшов «Ревізор», по-
становка цієї п’єси настіль-
ки розворушила тодішнє 
суспільство, що автор на-
довго залишив імперію і 
опинився в Італії.

 1837—1846 роки — це 
римський період життя і 
творчості Миколи Гоголя: 
тут перероблено п’єсу «Реві-
зор», створено більшу части-
ну поеми «Мертві душі», роз-
почато повість «Рим». На Via 

Sistina, вулиці, на якій напи-
сано усі ці твори, тепер музей 
і культурний центр Мико-
ли Гоголя. Неймовірно: пись-
менник настільки опанував 
італійську, що навіть уклав 
розмовник для туристів!

1847-го вийшли «Вибрані 
місця із листування з друзя-
ми», на які буквально наки-
нувся В. Бєлінський. До ньо-
го долучилися С. Аксаков, 
Ф. Булгарін, М. Польовий: 
вони звинуватили Гоголя в 
незнанні Росії й мови, неба-
жанні добра її народу.

А в цьому творі Гоголь за-
стерігає: «Без любові до Бога 
нікому не спастися, а любо-
ві до Бога у вас нема… Боже! 
Пусто і страшно стає у Твоє-
му світі!» Він заперечує ме-
сіанську роль Росії: «Чи ліп-
ші ми за інші народи? Ні за 
кого ми не ліпші, а життя ще 
більш невлаштоване і без-
толкове, ніж їхнє. Чи гірші ми 
за всіх інших — ось що ми по-
винні завжди говорити собі».

1918 року В. Розанов, го-
ловний критик Гоголя, ви-
знає: «Він побачив російську 
душеньку в її «підспідньо-
му змісті». Мав рацію цей біс 
Гоголь».

Mini показала 
автомобіль для 
Formula E

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ПОМАРАНЧЕВИЙ АКЦЕНТ. Компанія Mini представила но-
вий електрокар Electric Pacesetter inspired by JCW. Як повідомляє 
Carscoops, автомобіль використовуватимуть як машину безпеки 
на чемпіонаті екологічних болідів Formula E. Його дебют має від-
бутися 10 квітня на гонці в Римі. Новинку побудували на базі моде-
лі Mini Cooper SE, оснастили проблисковими маячками, антикри-
лом, дифузором, розширеними колісними арками, закритими гра-
тами радіатора і спеціальними повітрозабірниками для охолоджен-
ня гальм. Його укомплектували 18-дюймовими колісними дисками, 
із шинами Michelin Pilot Sport. Кузов пофарбовано з помаранчеви-
ми акцентами.

У салоні новинки встановили спортивні сидіння. Певні елементи 
виконали з вуглепластику. Дверні ручки замінили особливими ре-
менями. Машину укомплектовано 184-сильним електродвигуном. 
Із таким агрегатом автомобіль завважки 1230 кілограмів розганя-
ється до 100 км/год. за 6,7 секунди. Його обладнано перенастрою-
вальною підвіскою і модернізованою гальмівною системою.

Максимальну швидкість електромобіля примусово обмежено 
150 км/год. Комплект літій-іонних акумуляторів, встановлений під 
його підлогою, забезпечує пробіг від 235 до 270 кілометрів.

 У «Вибраних місцях із листування з друзями» Микола Гоголь обґрунтовано заперечує 
месіанську роль Росії

У «Вежі Давида» археологи знайшли 
артефакт часів Ісуса Христа

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

БІБЛІЙНА МОНЕТА. Ізраїль-
ські історики зробили несподі-
ване відкриття, знайшовши ко-
штовність там, де не чекали. 
Фахівці звернули увагу на ко-
робку з різними артефактами, 
яка тривалий час зберігалася 
в закутках музею «Вежа Дави-
да». І знайшли рідкісну моне-
ту з фінікійського міста Тір, да-
товану серединою І тисячоліття 
до н.е. Інформацію про рідкісну 
знахідку опублікував сайт The 
Jerusalem Post.

«Вежу Давида» готують до 
консервації, і науковці впоряд-
ковують і описують кожну річ 
у сховищах. Знайдена моне-
та була в коробці з експоната-
ми 1980-х років. Мабуть, про неї 
забули.

Срібні монети, як ця, тради-
ційно називають «тірійський 
шекель». Ними користувалися 
в період Другого храму, їх че-

канили у стародавньому місті 
Тір із 125 року до н.е. до почат-
ку Великого повстання 66 ро-
ку н.е.

На думку археологів, знайде-
ну монету використовували для 
сплати храмового податку про-
чани, які прямували у храм на 
Песах або інші юдейські свя-

та. Фахівці зазначають, що ті-
рійські шекелі часто згадують 
у письмових джерелах періоду 
Другого храму, але до наших 
днів їх дійшло дуже мало.

За словами археолога Елі 
Ілана, з одного боку монети ви-
карбувано обличчя фінікійсько-
го божества. Експерти вважа-

ють, що це Мелькарт — голо-
вний бог Тіра і головна фігура 
у фінікійському пантеоні. На ре-
версі зображено орла, який і до-
поміг археологам визначити по-
ходження монети.

У комплекс «Вежа Давида» 
входить стародавній палац Іро-
да, де, як вважають теологи та 
історики, відбувався суд над Ісу-
сом. Найвища вежа в комплексі 
— вежа Фазаеля, яка була пер-
шою у V столітті н.е.

«Вежа Давида» — одна з 
найважливіших споруд в Ізра-
їлі з точки зору історії й розта-
шування. Останній проєкт із 
консервації «Вежі Давида» бу-
ло реалізовано в 1980-х роках. 
Відтоді цитадель потребувала 
збереження», — сказав Йотам 
Кармель, менеджер з рестав-
рації компанії, відповідальної за 
проєкт.

Монету, яку нещодавно зна-
йшли археологи, виставлять 
наступного року в новій постій-
ній експозиції музею.
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Новинка від Mini візьме участь у перегонах болідів 
Formula E 10 квітня
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