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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 серпня 2018 року
USD 2709.2701 EUR 3139.5022 RUB 4.2696 / AU 327198.55 AG 4185.82 PT 222972.93 PD 249523.78

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Війна на два фронти
ЗАКОН І ПРАВО. На жаль, вороги України чинять шкоду  
не лише на сході, а й у тилу: триває жорстке 
протиборство з рейдерами

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Рейдерство перетвори-
лося на ракову пухли-

ну, що роз’їдає економі-
ку країни. Ніхто не може 
бути впевненим, що йо-
го власність надійно захи-

щена. А якщо в державі не 
дотримуються прав влас-
ності, то її економіка не 
може нормально функціо-
нувати, бо господар не пе-
вен, чи збереже назавтра 
своє господарство. Ось під-
твердження цього. 

На замовлення громад-
ської спілки «Всеукраїн-

ська аграрна рада» (ВАР) 
авторитетна соціологіч-
на служба провела опиту-
вання аграріїв (лише ма-
лих та середніх). Підсум-
ки його під час Другого ан-
тирейдерського форуму, 
що відбувся у Києві, опри-
люднив голова ВАР Ан-
дрій Дикун.

На запитання, як ви 
оцінюєте небезпеку рей-
дерської атаки на ваш 
бізнес, 31% оцінив її як 
високу, 44% — як серйоз-
ну. Це узагальнені циф-
ри у всій Україні, на 
сході та півдні не-
безпеку оцінюють 
ще вище. 

Президент про проекти адресної допомоги  
на відновлення інфраструктури, економічний розвиток, 
забезпечення нормальної життєдіяльності громад

Грузія пам’ятає  
і вчиться захищатися

10 РОКІВ ПОТОМУ. Участь у заходах з нагоди 10-ї річниці 
початку російсько-грузинської війни бере віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко. Разом із керівництвом Грузії та урядовими де-
легаціями Польщі, Латвії та Литви вони вшановують пам’ять 
загиблих під час того збройного конфлікту, інсценованого й 
спровокованого Кремлем. Сьогодні відбудеться церемонія по-
кладання квітів на кладовищі «Мухатгверді», в передмісті Тбілі-
сі, й круглий стіл «Тривалий мир і безпека» у парламенті Грузії. 
У програмі візиту — зустрічі з керівництвом Грузії та міністра-
ми закордонних справ Польщі, Латвії й Литви.

Тим часом морські піхотинці Військово-Морських сил  ЗС 
України в Грузії беруть участь  у багатонаціональному навчан-
ні Noble Partner-2018. Мета заходу — вдосконалення  навичок  
і вмінь  виконання завдань за стандартами НАТО разом з вій-
ськовослужбовцями країн-партнерів і країн-членів Північноат-
лантичного альянсу. Навчання, за даними вітчизняного Мін-
оборони, триватимуть до 15 серпня.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

18 
нових українських фільмів вийдуть  

на екрани до кінця цього року. 14 із них 
створено за підтримки уряду

«Україна схвалює 
готовність ЄС 

долучитися до відбудови 
та розвитку визволених 
від російського агресора 

територій Донецької та 
Луганської областей».

Посол України у США Валерій Чалий:

Декларація США щодо Криму чітко 
відображає підходи Білого дому до Росії

Попри розмови про зближен-
ня відносин США з Крем-

лем, політика офіційного Ва-
шингтона щодо Росії залишаєть-
ся жорсткою. Останніми тижня-
ми за океаном офіційно заявили, 
що ніколи не визнають спроби 
РФ анексувати Крим, підтвер-
дили непохитну підтримку Киє-
ва й збільшили заплановане на-
дання коштів на допомогу Укра-
їні у сфері оборони. Про те, чо-
му в Вашингтоні активізувала-
ся політика на українському на-
прямі і які зусилля докладають 
для цього, розповів в інтерв’ю 
Укрінформу Надзвичайний і 
Повноважний посол України в 
США Валерій Чалий.

— Держсекретар США Майк 
Помпео особисто ухвалив де-
кларацію щодо Криму. Він 
твердо підтримав українську 
позицію, але зробив це безпо-
середньо перед слуханнями в 
Сенаті, де з’ясовували невідо-
мі деталі зустрічі президентів 
США і Росії в Гельсінкі. Чо-
му ця декларація з’явилася 
саме в цей момент і наскіль-
ки вона важлива для України, 
адже позиція США щодо Кри-
му фактично не змінилася?

— Від позиції США багато 
в чому залежать наші успіхи 
в протидії агресії та внутріш-
ні перетворення. Це реалії, й 
США зараз наш стратегічний 

партнер номер один у галузі 
безпеки. Це стосується зокре-
ма Криму. Тож завдання По-
сольства протягом уже не од-
ного року — тримати це пи-
тання у фокусі уваги, знахо-
дити механізми для деокупа-
ції Криму. 

Декларація політики США 
щодо Криму не стала неспо-
діваним рішенням. Принаймні 
для нас було очевидним, що 
вона не готувалась під якийсь 
конкретний момент, і робота 
над нею, так само як і над коор-
динацією спільної позиції різ-
них країн, велась досить давно. 
Зміст цього документа нам був 
відомий заздалегідь.

Там є два важливих момен-
ти. По-перше, вона чітко за-
кріплює, — по суті, назавжди, 
й на цьому робиться акцент 
— невизнання спроби анек-
сії Криму. І порівняння з де-
кларацією Веллеса якраз іде 
в контексті акценту «ніко-
ли». Про це нам ясно заявили 
в Держдепартаменті, зокре-
ма на зустрічі з помічником 
держсекретаря США Вессом 
Мітчеллом. Він підкреслив це 
в присутності лідера крим-
ськотатарського народу Мус-
тафи Джемілєва.

По-друге, під час свідчень 
держсекретаря США Майка 
Помпео перед Сенатом наго-

лошено, що всі позиції, вказа-
ні в декларації, погоджені з Бі-
лим домом і перебувають чіт-
ко в руслі політики президен-
та США. Тобто зараз ми бачи-
мо консолідовану позицію, яку 
починають реалізовувати в 
конкретних рішеннях Конгре-
су й виконавчої влади.

Ця декларація демонструє 
позицію Сполучених Штатів, 
хоча з юридичної точки зо-
ру вона не має статусу зако-
ну, але в межах американської 
правової системи практично 
проголошено як політи-
ку, і нею керуватимуть-
ся виконавчі структури у 
своїх рішеннях.
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Отак закінчилася для рейдерів спроба захопити сільгосппідприємство на Черкащині
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G31273- F11G31275
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земля
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

22.08.2018, 03.09.2018, 12.09.2018, 21.09.2018, 
02.10.2018, 11.10.2018, 23.10.2018, 01.11.2018, 
12.11.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/38899-asset-sell-id-176742

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL31236- F11GL31244
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 28.08.2018, 24.09.2018, 22.10.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/38940-asset-sell-id-176838

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL31276-F11GL31345
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 20.09.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/38895-asset-sell-id-176649

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає кримінальне провадження №233/2985/18 
за обвинуваченням Лисяка A.M. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон 
Калінінський, 13/78, викликається до суду на 10 годину 00 
хвилин 13 серпня 2018 року (корп. № 1, каб. №12) для участі 
в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченим та оголошення його в міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Підсушної Марії Володимирівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачена Підсушна Марія Володимирівна, 15.03.1979 
р.н., останнє місце реєстрації якої: вул. Калініна, 31а, м. Де-
бальцеве, Донецька область, повторно викликається на 15 
серпня 2018 року о 13.00 год. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 1, для участі в підготовчому судово-
му засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Тітова Т.А., судді: Хоменко Д.Є., 
Кошля А.О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
09 годину 00 хвилин 13 серпня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12) для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Семергея Володимира 
Івановича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. 
На підготовче судове засідання по даній справі, яке 
призначено на 13 серпня 2018 року об 11.30 годині, 
викликається обвинувачений Семергей Володимир 
Іванович, 04.10.1963 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: вулиця Гастрономічна, 13/7, 
м. Донецьк Донецької області.

Суддя Лутай А.М.

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє про втрату 
бланків полісів ОСЦПВВНТЗ серій: АЕ/9984186, 6827839, 3556391-3556396, 2500850, 
2500880, 2503149-2503150, 2503213, 2503216, 2503737, 2503786-2503787, 2503853, 
2610126, 2618011, 2618014, 2618436, 2619196-2619197, 2629041-2629042, 2629921, 
2629925, 2629927-2629928, 2936409, 2939088, 2939096-2939099, 2939631-2939632, 
2939638, 2939899, 3554434-3554435, 3554440-3554441, 3554443, 3554448, 3554570, 
3555202-3555204, 3555221, 3556227-3556228, 3556232-3556233, 3556235, 3556238, 
3556243, 3556245, 3556244, 3556363, 3556373-3556374, 3556379, 3556378, 3556382-
3556383, 3556389, 3556398, 3556607, 3557027, 3557029, 5177090, 5177177, 5177225, 
5177696, 5180498, 5180830-5180833, 5180836, 5180839-5180840, 5182107, 5182521, 
5182523, 5182529, 5183736, 5183757, 5183765, 5184903, 5184905, 5184908, 5185151-
5185153, 5185156-5185157, 5186220, 5186223, 5186693, 6058432, 6060108, 6060247, 
6060498-6060499, 6062141-6062143, 6829997-6830000, 7731301-7731302, 7731306-
7731307, 7731378-7731383, 7731489, 7731855, 7731858-7731860, 7733052-7733053, 
7733055, 9990467, 5187621-5187640, 7736552. АК/3121832, 3125817, 3497657, 4180985, 
3497641-3497642. АМ/0241981-0242000. АС/6242611-6242617, 0452913, 0924174-
0924175, 2584623, 5221470-5221471, 6242604-6242607, 6242609. АІ/0779605, 

та визнання їх недійсними.

Приватний нотаріус Білоцерківсько-

го міського нотаріального округу Ки-

ївської області Іванчишина Л.Г., буль-

вар Олександрійський, 145, м. Бі-

ла Церква, Київська область, 09117, 

тел./факс (04563) 6-10-39, повідомляє 

про відкриття спадщини на майно піс-

ля померлого 19.01.2018 року САВЧУ-

КА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 24.06.1953 

р.н. Спадкоємці померлого виклика-

ються до приватного нотаріуса для 

з’ясування повного кола спадкоємців.

Судновий білет, 
СЯ № 003989 на рибоохоронний катер 
«LUND-1660», реєстраційний номер ЯОД-
2131, виданий 15.01.2010 р. Виконавчим 
бюро Держкомрибгоспу м. Київ, суднов-
ласник Західно-Чорноморське басейнове 
управління охорони, використання і відтво-
рення водних біоресурсів та регулювання 
рибальства Державного агентства рибного 
господарства України,

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Радомська Олена Володимирівна, 
15.11.1974 року народження, яка зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Покрише-
ва, буд. 4, кв. 2, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 13 серпня 2018 року 
о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях, до слідчого Дерка-
ча Т. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення 
про підозру, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12015050000000935 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У ра-
зі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Втрачене свідоцтв о на суд-
но «Крим», реєстровий номер УЗВ 
952-К, про виключення судна з суд-
нової книги України від 11.04.2014 р. 
№ 000933, виданий на ім’я Махінька 
Едуарда Максовича, 

вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (розташований за адресою: 85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальні провадження за обвинуваченням:

1) Почерніна Євгена Миколайовича, 
26.03.1983 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Почернін Є.М. (зареє-
стрований за адресою: Донецька область,  
м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 10/6) викли-
кається на 23.08.2018 року о 09.00 год. до су-
ду, каб. № 10, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

2) Свинцицького Сергія Вікторович а, 
21.02.1985 року народження, у вчиненн і 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Свинцицький С.В., 
21.02.1985 року народження (проживав без 
реєстрації за адресою: Житомирська обл., 
Володарськ-Волинський район, смт Нова Бо-
рова, вул. Шевченка, 13-А), викликається на 
13.08.2018 року об 11.00 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі в розгляді справи по суті, го-
ловуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

3) Просандєєвої Юлії Вікторівни, 
10.10.1993 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачена Просандєєва Ю.В. (заре-
єстрована за адресою: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Комсомольське, 
вул. Маяковського, 7/14) викликається на 
16.08.2018 року о 14.00 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі в розгляді справи по суті, го-
ловуючий суддя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному про-
вадженні може здійснюватися за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia), який перехо-
вується від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальнос-
ті (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької 
області (розташований за адресою: 85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кри-
мінальні провадження за обвинуваченням:

1) Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 
22.08.1974 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Куцурубенко О.А. (заре-
єстрований за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Батищева, 15/8) виклика-
ється на 14.08.2018 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 10, для участі в розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

2) Красовського Володимира Івановича, 
22.04.1968 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Красовський В.І. (заре-
єстрований за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Лозова, 130) викликається 
на 15.08.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. 
№ 10, для участі в розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

3) Головні Олексія Юрійовича у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Головня О.Ю., 
18.01.1987 року народження (зареєстро-
ваний за адресою: м. Миколаїв, вул. Івано-
ва, 21), викликається на 17.08.2018 року 
о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі 
в розгляді справи по суті, головуючий суд-
дя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному про-
вадженні може здійснюватися за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia), який пере-
ховується від органів слідства та суду з ме-
тою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності (спеціальне судове провадження) та 
оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті повідомляє, що за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 17, у залі су-
дових засідань №40, 21 серпня 2018 року 
о 09.30 год. відбудеться підготовче судо-
ве засідання в кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Савенка Геннадія 
Олександровича, 13 липня 1969 року на-
родження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 
1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сто-
рона обвинувачення: обвинувачений Са-
венко Геннадій Олександрович та захис-
ник Лановий Артем Іванович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В 
разі неможливості з’явитися до суду, про-
симо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у 
складі: головуючого судді Каленяка Р.А., 
суддів Шидловського О.В., Кашпрука Г.М.

Повістка про виклик обвинуваченого 
до суду

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті повідомляє, що за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 17, у залі су-
дових засідань № 40, 23 серпня 2018 ро-
ку о 10.00 год. відбудеться судове засі-
дання в кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Стоцького Олексія Ар-
кадійовича, 25 червня 1977 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сто-
рона обвинувачення: обвинувачений 
Стоцький Олексій Аркадійович та захис-
ник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу обов’язкова. 
В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у 
складі: головуючого судді Каленяка Р.А., 
суддів Іванченка Я.М., Романюк Л.Ф.

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження №1-кп/761/1287/2018 (справа 
№761/5858/18) по обвинуваченню Чопея Ва-
силя Євгеновича, Гладунського Михайла Ва-
сильовича, Післярюка Ігоря Павловича, Бур-
ди Юрія Олексійовича, Гладунської Любові 
Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено під-
готовче судове засідання на підставі обви-
нувального акта у вищезазначеному кри-
мінальному провадженні, за яким висунуте 
обвинувачення: Чопею Василю Євгеновичу, 
Гладунському Михайлу Васильовичу, Після-
рюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олексі-
йовичу, Гладунській Любові Михайлівні у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у від-
критому судовому засіданні, що відбудеться 
о 10 годині 00 хвилин 22 серпня 2018 року в 
приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва у залі судових засідань №1, про 
що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В.В. Бугіль
Куп’янський міськрайонний суд Хар-

ківської області викликає Пащенка Рус-
лана Олександровича, який мешкає за 
адресою: 63721, Харківська область, 
Куп’янський район, с. Прилютово, та Во-
роніну Валентину Миколаївну, яка мешкає 
за адресою: 63721, Харківська область, 
Куп’янський район, с. Прилютово, як від-
повідачів по цивільній справі за позовом 
кредитної спілки «Надія» про стягнення 
заборгованості за процентами за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 
14.09.2018 р. о 10.30. год. у приміщен-
ні суду за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27а, каб. 18.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки 
справа буде розглянута за відсутності від-
повідачів за наявними в матеріалах спра-
ви документами.

Про причини неявки відповідачі 
зобов’язані повідомити суд. 

Суддя С.В. Клімова

Крюківський районний суд м. Кременчу-
ка Полтавської області викликає Сорокола-
та Валентина Геннадійовича, 08.06.1993 ро-
ку народження (останнє відоме місце про-
живання: Полтавська область, м. Кременчук, 
пров. Насосний, 9) як обвинуваченого в під-
готовче судове засідання по кримінальному 
провадженню №22017170000000012 по об-
винуваченню Сороколата Валентина Геннаді-
йовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Підготовче судове засідання відбудеться 
10 вересня 2018 року о 09.30 годині в примі-
щенні суду за адресою: Полтавська область, 
м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі вашої 
неявки без поважних причин або неповідо-
млення про причини свого неприбуття в су-
дове засідання, суд має право постанови-
ти ухвалу про привід та/або ухвалу про на-
кладення на вас грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України.

Суддя Сьоря С.І.

Дніпровський районний суд м. Киє-
ва викликає обвинуваченого Полєтаєва 
Олександра Миколайовича, 16.03.1979 
року народження (зареєстрованого за 
адресою: м. Донецьк, вул. Університет-
ська, 55, кв. 6), у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21.08.2018 о 17 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні №1-кп/755/905/18 
відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 11, під 
головуванням судді Левко В.Б.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

СПРАВА «БОНДАРЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF BONDARENKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 27052/09 та 11 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 28 червня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) 

заявники скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну три-
валість досудового тримання під вартою. Деякі заявники також скар-
жилися за іншими положеннями Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції Єв-
ропейський суд послався на рішення у справах «Харченко проти Укра-
їни» та «Ігнатов проти України», у яких він вже встановлював пору-
шення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.

З огляду на всі наявні у нього матеріали та посилаючись на свою по-
передню практику у справах щодо України, Європейський суд дійшов 

висновку, що тривалість досудового тримання під вартою у цих спра-
вах була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Кон-
венції, а також постановив, що у цій справі було порушення Конвенції 
щодо інших скарг, поданих деякими заявниками.

Розглянувши скарги у заявах № 78459/12 та № 76741/13 за пунктом 
1 статті 6 і статтею 13 Конвенції, а також за статтею 5 Конвенції відпо-
відно, Європейський суд визнав їх неприйнятними та відхилив цю час-
тину скарг відповідно до пунктів 1, 3 та 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на надмірну тривалість досу-

дового тримання під вартою та інші скарги відповідно до усталеної 
практики Суду, зазначені у переліку в додатку, а інші скарги у заявах 
№ 78459/12 та № 76741/13 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 стат-
ті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового триман-
ня під вартою;

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, 
поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додат-
ку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити 

заявникам суми, зазначені у переліку в додатку, які мають бути кон-
вертовані, за винятком заяв № 52951/11 та № 62419/12, в національну 
валюту держави-відповідача, за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий від-
соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має 
бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +23  +28
Житомирська +13  +18 +23  +28
Чернігівська +12  +17 +22  +27
Сумська +12  +17 +21  +26
Закарпатська +13  +18 +28  +33
Рівненська +12  +17 +23  +28
Львівська +11  +16 +23  +28
Івано-Франківська +11  +16 +23  +28
Волинська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +12  +17 +23  +28
Чернівецька +12  +17 +23  +28
Тернопільська +12  +17 +23  +28
Вінницька +13  +18 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +23  +28
Кіровоградська +13  +18 +23  +28
Полтавська +13  +18 +23  +28
Дніпропетровська +14  +19 +24  +29
Одеська +16  +21 +26  +31
Миколаївська +16  +21 +26  +31
Херсонська +16  +21 +26  +31
Запорізька +16  +21 +26  +31
Харківська +13  +18 +24  +29
Донецька +13  +18 +24  +29
Луганська +13  +18 +24  +29
Крим +17  +22 +25  +30
Київ +15  +17 +25  +27
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Тариф за велопоїздку 
буде демократичним: 
разова оренда 
обійдеться в 20 грн 
за 30 хвилин, 
місячний абонемент 
— 250 грн і щодня 
година в подарунок. 

Харків’яни пересядуть 
на велосипеди

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

АЛЬТЕРНАТИВА. До кінця серпня в Харкові буде відкрито 
20 станцій муніципального прокату велосипедів. Про це пові-
домив директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міськради Олексій Чубаров. 

«Це багатогранний інфраструктурний проект, який не тільки 
популяризуватиме їзду на велосипеді, а й сподіваємося, сприяти-
ме зменшенню кількості автомобілів у центрі міста. На першому 
етапі планують обладнати 20 станцій у найбільш людних місцях 
— у центрі й деяких спальних районах. Прагнемо максимально 
збільшити кількість таких станцій, щоб жителі міста могли корис-
туватися велосипедами», — зазначив Олексій Чубаров.

Муніципальний велопроект реалізує компанія NextBike 
Ukraine — офіційний представник одного з найбільших сві-
тових операторів систе-
ми громадського вело-
прокату німецької ком-
панії Next Bike. Як повідо-
мив співзасновник компа-
нії NextBike Uk raine Остап 
Буденкевич, мета проекту 
— надати харків’янам аль-
тернативу в пересуван-
ні містом. «Наприклад, ви 
можете із Салтівки доїха-
ти на велосипеді до най-
ближчої розв’язки громад-
ського транспорту, сісти 
на трамвай або тролей-
бус, доїхати до центру, знову взяти велосипед і вирушати да-
лі», — пояснив Остап Буденкевич.

Тариф за велопоїздку буде демократичним: разова оренда 
обійдеться в 20 гривень за 30 хвилин, місячний абонемент — 
250 гривень і щодня година в подарунок. Любителі велопоїздок 
зможуть придбати сезонний абонемент. При цьому оплатити по-
слугу готівкою буде неможливо: система працюватиме онлайн. 

За словами директора департаменту, велосипеди будуть 
комфортними й надійними, вони розраховані на високі наванта-
ження, оснащені антивандальною системою. Як зазначив пред-
ставник компанії, всі маршрути розроблено для зручності горо-
дян, оптимальний час поїздок — 15—30 хвилин. Кожен корис-
тувач міського велопрокату буде автоматично застрахований.

У поштовиків Полтавщини 
не буде посад із неповними окладами

 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОПТИМІЗАЦІЯ. У Полта-
ві презентували план реорга-
нізації обласної поштової ме-
режі. Згідно з цим докумен-
том, в області замість 35 сор-
тувальних центрів створять 
4—5, другою ланкою будуть 
30—40 регіональних терміна-

лів. Такі термінали з’являться 
у Полтаві та Кременчуці. Укр-
пошта вже реконструюва-
ла відділення обробки пошти 
у наддніпрянському місті, за-
вдяки чому на 36 годин при-
швидшився час доставки по-
шти. Це дало змогу запусти-
ти магістральний рейс Київ — 
Кременчук. Таку саму рекон-
струкцію зробили в Лубнах.

У Полтаві на вулиці Європей-
ській будують новий цех при-
ймання площею 1,5 тисяч і ква-
дратних метрів, який відкриють 
до Дня Всесвітнього поштово-
го союзу 9 жовтня. До верес-
ня в краї завершать ком п’ю-
те ризацію поштових відділень: 
обладнання та програмне за-
безпечення отримають 144 від-
ділення. На допомогу листоно-

шам прийдуть ПВЗ — пересув-
ні відділення зв’язку, які курсу-
ватимуть до віддалених насе-
лених пунктів. Нині їх тестують 
у Чернігівській області. 

Дуже важливо: в облас-
ті планують відмовитися від 
посад із неповними оклада-
ми. Про це повідомив дирек-
тор Полтавської дирекції ПАТ 
«Укрпошта» Андрій Рижов.

На Вінниччині люди з інвалідністю 
відпочивають у наметах

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. Неподалік Він-
ниці на березі річки Півден-
ний Буг облаштували наме-
товий табір для людей з інва-
лідністю. Ідея проекту нале-
жить центру соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональни-
ми обмеженнями «Гармонія», 
а його реалізація стала мож-

ливою завдяки активній під-
тримці облдержадміністрації, 
меценатів і волонтерів. 

Учасники табору живуть у 
наметах, їжу готують на вог-
нищі. За графіком кожен чер-
гує на кухні та долучається до 
вирішення інших питань. 

«Таборами займаємося з 
2002 року. Спершу це були 
школи самостійного життя із 
проживанням у приміщенні. 
Але з роками ми перейшли до 

організації наметових таборів. 
Щороку нові учасники та місце 
розташування. Для нас дуже 
важлива підтримка облдерж-
адміністрації, волонтерів, інших 
партнерів. Тобто табір — це ре-
зультат роботи дружньої ко-
манди, що організувала дозвіл-
ля для людей, які мають бажан-
ня навчитися відпочивати на 
природі», — сказала урядовий 
уповноважений з прав осіб з ін-
валідністю Раїса Панасюк. 

Для реалізації проекту заку-
плено високі надувні матраци, 
на які можна пересісти з ко-
ляски без сторонньої допомо-
ги. Мета табору — допомогти 
людям з інвалідністю розвину-
ти самостійність і спробувати 
обійтися без допомоги. Умови 
в таборі сприяють навчитися 
подорожувати. Таборяни за-
ймаються риболовлею, прово-
дять тренінги, семінари, май-
стер-класи тощо.

Вшанували ювіляра — майстра веселої графіки
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

З РОСИ І ВОДИ! На Донеч-
чині вшанували майстра весе-
лої графіки художника-кари-
катуриста заслуженого жур-
наліста України Миколу Ка-
пусту, який відзначив поважне 
80-річчя. У Покровську в цен-
тральній міській бібліотеці іме-
ні Тараса Шевченка з нагоди 
ювілею відкрили виставку, ку-
ди ввійшли малюнки художни-
ка різних років та фотографії 
— зафіксовані миттєвості його 
довгого, цікавого і продуктив-
ного творчого життя. 

Перші малюнки Миколи Ка-
пусти було надруковано в пе-
ріодиці ще на початку 1960-х. 
Відтоді окремі газети й жур-
нали досі важко уявити без 

його веселих робіт. Із журна-
лом «Перець» карикатурист 
успішно співпрацює вже по-
над півстоліття. А кількість 
центральних ЗМІ, на сторін-
ках яких є малюнки Миколи 
Капусти, можна порівняти з 
кількістю зеленого листя од-
нойменної овочевої культури.

Вітали ювіляра з усіх куточ-
ків веселого українського це-
ху та його околиць: художни-
ки, письменники, журналісти 
(іменинникові вручили Почес-
ну грамоту НСЖУ), шахтарі, 
педагоги, бібліотекарі, меди-
ки й представники інших бага-
тьох професій. Згадали і вша-
нували його також далеко за 
межами Донеччини й України, 
оскільки художник брав участь 
і перемагав у великій кількості 
міжнародних конкурсів. 

Днями Микола Капуста 
став одним із переможців віт-
чизняного конкурсу карика-
тур, а тепер готує роботи до 
наступного. Тобто його енер-
гії та працьовитості можуть 
позаздрити навіть значно мо-
лодші колеги. У реальному 
житті він, як і раніше, юний ду-
шею, дуже світлий, приємний, 
приязний і дотепний чоловік у 
розквіті творчих сил. 


