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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 30 листопада 2018 року
USD 2839.0932 EUR 3232.8754 RUB 4.2607 / AU 348200.59 AG 4017.32 PT 235928.64 PD 335296.91

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ЦИГИКАЛ:
«Обмежено в’їзд 

іноземців, передусім 
громадян Російської 

Федерації — осіб 
чоловічої статі 

віком від 16 до  
60 років».

Підтримка  
від Євросоюзу — 
незмінна

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА. Єврокомісія ухвалила позитивне 
рішення про надання Україні першого траншу четвертої про-
грами макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро. 
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на сво-
їй сторінці у соцмережі Facebook. 

«Щиро вдячний Єврокомісії за позитивне рішення про надан-
ня Україні першого траншу четвертої програми макрофінансо-
вої допомоги ЄС обсягом 500 мільйонів євро», — заявив він.

Глава держави зауважив, що високо цінує особисту підтрим-
ку цього рішення з боку президента Єврокомісії Жана-Кло-
да Юнкера та віце-президента Валдіса Домбровскіса. За його 
словами, про це було домовлено в листопаді під час конгресу 
Європейської народної партії у Гельсінкі. «Дуже важливий сиг-
нал незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів 
з боку російського агресора», — підкреслив Петро Порошенко. 

19,2 млрд дол. 
становив зовнішньоторговельний обіг 

продукції агропромислового комплексу  
за січень — жовтень 2018 року. Це більше  

на 5% порівняно з аналогічним  
торішнім періодом

БЕЗ ПАНІКИ! «Урядовий кур’єр» з’ясовував усе про життя  
в областях, де  введено воєнний стан

Голова Держприкордонслужби про заходи,  
спрямовані на реалізацію указу Президента  
про введення воєнного стану в країні 
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Солістка Віденської опери 
народна артистка України Вікторія 
Лук’янець розповіла «Урядовому 
кур’єрові» рецепт свого успіху: 
талант і важка  праця

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері вищої освіти та визначається 
періодичність проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші  
читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» у 2019-му? 

Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбутньому виходитиме 

як газета, а не як офіційний бюлетень.
Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нор-
мативно-правових актів». У частині 5 цього закону зазначено: «Частину дру-
гу 1 статті Закону України «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації» доповнити абзацом другим такого зміс-
ту: «Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опубліку-
вання законів України та інших нормативно-правових актів». Тож наше видан-
ня і надалі виходитиме як друкований ЗМІ Кабінету Міністрів України.
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Не сипте  
сіль на…
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 900-р 
Київ

Про затвердження плану дій з реалізації  
принципів Міжнародної хартії відкритих 

даних
1. Затвердити план дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних, що до-

дається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій, у тому числі з ура-

хуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед з порушенням зору та слуху;
подавати кожного півріччя до 10 числа наступного місяця Державному агентству з пи-

тань електронного урядування інформацію про стан виконання зазначеного плану дій для її 
узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 21 листопада 2018 р. № 900-р

ПЛАН ДІЙ 
з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних 

Відкритість за замовчуванням
1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення:
1) забезпечити подальше удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих 

даних, у тому числі на підставі ініціативних листів органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування і звернень громадськості;

2) визначити за результатами публічних консультацій з представниками бізнес-спільнот, 
громадських об’єднань та органів державної влади перелік пріоритетних наборів даних для 
першочергового оприлюднення.

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади,  інші органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
(за згодою).
2018—2020 роки.

2. Методологічне забезпечення та оцінювання:
1) запровадити надання розпорядникам інформації методологічної та консультаційної 

підтримки технічними спеціалістами та експертами з метою забезпечення виконання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження По-
ложення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850);

2) розробити та запровадити інструменти моніторингу розпорядників інформації, які ви-
значені в Законі України «Про доступ до публічної інформації», щодо належного виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835;

3) розробити індикатори оцінювання розвитку відкритих даних в Україні відповідно до 
методик міжнародних рейтингів Open Data Barometer, Open Data Index тощо, організувати 
проведення оцінювання та рейтингування розпорядників інформації;

4) провести громадське оцінювання розвитку відкритих даних та нагородження кращих 
практик на національному конкурсі з відкритих даних «Open Data Awards» в номінаціях: за 
найвищі стандарти публікації відкритих даних центральними органами виконавчої влади 
(Open Data Goverment Award) і за найвищі стандарти публікації відкритих даних місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (Open Data City Award).

Державне агентство з питань електронного 
урядування. 
2018—2020 роки.

Оперативність та чіткість
3. Визначення суспільного інтересу та контроль якості даних: використовувати інтерак-

тивний інструмент для ведення переліку наборів даних, що становлять суспільний інтерес, 
із зазначенням стану їх відкритості, якості наборів даних та можливістю визначення пріо-
ритетності.

Державне агентство з питань електронного 
урядування.
2018—2020 роки.

4. Аудит та реєстри даних:
1) розробити та оприлюднити на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

(data.gov.ua) (далі — Єдиний портал) методичні матеріали щодо формування реєстрів на-
борів відкритих даних розпорядників інформації та правила проведення аудиту оприлюд-
нених наборів відкритих даних;

2) розробити методології для публікації даних, які формуються з використанням інфор-
мації з обмеженим доступом відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про за-
хист персональних даних».

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, інші органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
(за згодою).
2018—2020 роки.

Доступність і використання
5. Розвиток Єдиного порталу:
1) розробити та впровадити аналітичні модулі Єдиного порталу з урахуванням міжна-

родного досвіду;
2) забезпечити подальше удосконалення структури та функціональних можливостей 

Єдиного порталу, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед з по-
рушенням зору та слуху;

3) розробити прикладний програмний інтерфейс для відкритих даних, що оновлюються 
відразу після внесення змін залежно від періодичності оновлення;

4) забезпечити підключення та інтеграцію місцевих порталів відкритих даних до Єди-
ного порталу;

5) ініціювати оприлюднення пріоритетних наборів даних на Європейському порталі від-
критих даних (https://www.europeandataportal.eu);

6) забезпечити щорічну передачу — приймання копій наборів відкритих даних з Єдиного 
державного веб-порталу відкритих даних на постійне зберігання до Центрального держав-
ного електронного архіву України.

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, інші органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
(за згодою).
2018—2020 роки.

Наказом Державної служби геології та надр України (далі — Держгеонадра) від 
31.10.2018 № 405 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами  
№ 5485 від 24.02.2012, наданого Публічному акціонерному товариству «Конди-
терська фабрика «А.В.К.» м. Луганськ» з метою видобування технічної підзем-
ної води свердловини №№ 1, 4405-г родовища Луганське, у зв’язку з порушен-
ням особливих умов у частині сплати рентних платежів за користування над-
рами та в частині ненадання обов’язкової щорічної звітності по формі 7-гр за 
2017 рік. 

Надрокористувачу надано 10 календарних днів для надання до Держгеонадр 
довідки з Державної фіскальної служби України щодо відсутності заборгова-
ності та надання обов’язкової щорічної звітності по формі 7-гр за 2017 рік. У ра-
зі ненадання інформації у визначений термін Держгеонадрами буде розгляну-
то питання щодо подальшої дії спеціального дозволу на користування надрами.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 13 грудня 2018 року о 09.30 годині в приміщенні Октябрського 
районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал № 48, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений. Обвинувачений Аверін К. Є. зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 

про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя В. М. Микитенко

ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» повідомляє борж-
ника ТОВ «Деміс-Агро» про порушен-
ня кредитного зобов’язання за Догово-
ром про відкриття кредитної лінії №15/14  
КЛ-КБ від 05.02.2014 та про застосування 
щодо заставного майна, яке передано в за-
безпечення відповідно до Договору іпотеки 
від 05.02.2014 за № 345, ст.ст. 35,36 Зако-
ну України «Про іпотеку» у разі невиконан-
ня кредитних зобов’язань. Вимагаємо протя-
гом 2 календарних днів з дати публікації по-
гасити кредитну заборгованість в загально-
му розмірі 34 748 845, 93 грн. Реквізити для  
погашення заборгованості вказані на сайті 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснення судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 
року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса,  
вул. Адмірала Лазарєва, 47, кв. 20, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
що відбудеться 10 грудня 2018 року о 15 годині 30 хвилин у залі 
судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Риживанов Владислав Олександрович, 
05.07.1968 року народження, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Виставочна, 20, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України, вам необхідно з’явитися 10.12.2018 року о 12 
год. 00 хв. у зал судових засідань №233 Приморського район-
ного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя С. М. Кічмаренко

Старобільський районний суд викликає як обвинувачену Пасічник Олену Олексіїв-
ну, 18.05.1970 року народження, уродженка смт Біловодськ Луганської області, грома-
дянка України, зареєстрована за адресою: кв-л Ватутіна, 50Б/24, м. Старобільськ, Лу-
ганська область, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 7 грудня 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ 
Луганської області, вул. Миру, 38-А, головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачена вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

6. Популяризація відкритих даних:
1) розробити комунікаційну стратегію для популяризації відкритих даних;
2) організувати проведення регулярних публічних заходів з питань розвитку відкритих 

даних для різних цільових аудиторій (громадськість, бізнес, засоби масової інформації то-
що);

3) організувати підготовку та поширення інформаційно-аналітичних та відеоматеріалів 
щодо популяризації відкритих даних;

4) сприяти залученню засобів масової інформації до популяризації теми відкритих да-
них;

5) ініціювати співпрацю з МОН та закладами освіти щодо включення питань відкритих 
даних, аналізу даних, журналістики даних до освітніх програм.

Державне агентство з питань електронного 
урядування, МОН, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, інші органи державної влади  
та органи місцевого самоврядування  
(за згодою).
2018—2020 роки;

6) популяризувати інструментарій OSINT (Open Source Intelligence, розвідка на основі 
відкритих джерел), провести тренінги, семінари та поширити інформаційні матеріали щодо 
використання інструментарію OSINT.

МІП.
2018—2020 роки.

Порівнянність та інтероперабельність
7. Встановлення вимог щодо якості даних:
1) розробити вимоги до структури типових наборів даних для органів державної влади, 

зокрема визначених розділом «Усі розпорядники інформації» додатка до Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835;

2) розробити рекомендації щодо опису структури метаданих та щодо використання на-
ціональних класифікаторів під час роботи з пріоритетними наборами даних і забезпечити їх 
оприлюднення у формі відкритих даних з урахуванням рекомендацій міжнародних рейтин-
гів Open Data Barometer і Global Open Data Index.

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, інші органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
(за згодою).
IV квартал 2018 року.

Покращене урядування та залучення громадян
8. Розвиток культури управління даними:
1) сприяти реалізації пілотних проектів з покращення управління даними в органах дер-

жавної влади (аналіз, візуалізація тощо);
2) співпрацювати з громадськими організаціями щодо створення та популяризації візуа-

лізацій, інструментів та аналітичних матеріалів на основі відкритих даних;
3) сприяти розвитку навичок використання відкритих даних громадськими організаці-

ями;
4) організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів для керівництва ор-

ганів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо можливих перспектив та 
переваг розвитку відкритих даних;

5) підготувати рекомендації та сприяти організації навчання щодо управління даними в 
органах державної влади (аналіз, візуалізація тощо), використання даних для формуван-
ня державної політики.

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні  
та місцеві органи виконавчої влади,  
інші органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування (за згодою). 
2018—2020 роки.

9. Розвиток відкритих даних на місцевому рівні:
1) сприяти створенню місцевих програм розвитку відкритих даних або включенню до іс-

нуючих бюджетних програм відповідних завдань та їх фінансуванню;
2) сприяти виявленню та підготовці місцевих лідерів з розвитку відкритих даних (Open 

Data Leaders Network);
3) ініціювати приєднання місцевих рад до Міжнародної хартії відкритих даних.

Місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування (за згодою).
III—IV квартали 2018 року.

10. Навчання з питань відкритих даних:
1) провести комплексне навчання відповідальних осіб з питань відкритих даних;
2) розробити пропозиції та ініціювати включення питань розвитку відкритих даних до 

освітніх програм з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних служ-
бовців, інших працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади,  
інші органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування (за згодою).
2018—2020 роки.

Розвиток та інновації
11. Стимулювання інновацій та проектів на базі відкритих даних:
1) оприлюднювати сервіси (програмні додатки), які створені на базі відкритих даних, на 

Єдиному порталі та на місцевих порталах відкритих даних;
2) провести національний конкурс проектів на основі відкритих даних Open Data 

Challenge, за результатами якого визначити не менше 10 кращих проектів на основі відкри-
тих даних для здійснення підтримки та стимуляції інновацій;

3) відзначити найбільш інноваційні проекти на основі відкритих даних на національному 
конкурсі з відкритих даних «Open Data Awards».

Державне агентство з питань електронного 
урядування, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади,  
інші органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування (за згодою).
2018—2020 роки.

12. Міжнародна співпраця:
1) сприяти просуванню України у міжнародних рейтингах з відкритих даних (Open Data 

Barometer, Open Data Index) з урахуванням відповідних методології та індикаторів;
2) сприяти у рамках Міжнародної хартії відкритих даних розвитку партнерства з інши-

ми міжнародними ініціативами;
3) організувати обмін досвідом для працівників в державах — членах ЄС Державного 

агентства з питань електронного урядування, центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування.

Державне агентство з питань електронного 
урядування.
2018—2020 роки.

СПРАВА «ГОРКОВЛЮК ТА КАГАНОВСЬКИЙ  
ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF GORKOVLYUK AND KAGANOVSKIY v. UKRAINE)
(Заява № 49785/06)

Стислий виклад рішення від 04 жовтня 2018 року
24.07.2001 працівники Приморського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області                        

(далі — працівники міліції) здійснили обшук приміщення фірми, де працювала перша за-
явниця, та вилучили велику кількість харчової продукції, яка належала другому заявнику. 
Цього ж дня між першою заявницею та працівниками міліції сталася сутичка, в результаті 
якої вона зазнала тілесних ушкоджень. У зв’язку з цим перша заявниця зверталась зі скар-
гами до Приморської районної прокуратури м. Одеси, прокуратури м. Одеси, Генеральної 
прокуратури України та судів з проханням визнати дії працівників міліції незаконними та 
зобов’язати їх публічно попросити у неї вибачення. 

У грудні 2001 року суд направив скаргу першої заявниці до прокуратури Суворовсько-
го району м. Одеси, яка відмовила першій заявниці у порушенні кримінальної справи щодо 
працівників міліції за відсутністю в їхніх діях складу злочину. Перша заявниця намагалася 
оскаржити цю постанову у судах, проте безрезультатно, оскільки її апеляційна скарга була 
вочевидь загублена працівниками суду. 

Разом з цим у вересні 2001 року щодо першої заявниці було порушено кримінальну 
справу за підозрою у заподіянні працівникам міліції легких тілесних ушкоджень. До пер-
шої заявниці було застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, справу дві-
чі повертали на новий розгляд та зрештою через майже вісім років судом її було виправ-
дано, а застосування до неї сили працівниками міліції визнано незаконним та свавільним. 

Другий заявник також оскаржив дії працівників міліції щодо незаконної виїмки та пе-
редання на зберігання приватній фірмі харчової продукції. Після невдалих спроб оскаржи-
ти до органів прокуратури обшук та виїмку, другий заявник подав позов до Господарсько-
го суду Одеської області, вимагаючи повернення його власності та компенсації за втраче-
ний прибуток. Провадження завершилося ухваленням рішення та встановленням, що виїм-
ка була здійснена в рамках кримінальної справи, відкриття якої було визнано незаконним. 
Крім цього, Господарський суд Одеської області встановив, що державна виконавча служ-
ба не вжила жодних заходів для забезпечення виконання рішення про повернення друго-
му заявнику його власності. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) перша заявниця скар-
жилася за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція) на непроведення ефективного розслідування на національному рівні її твер-
дження про жорстоке поводження працівників міліції; за пунктом 1 статті 6 Конвенції на 
надмірну тривалість кримінального провадження щодо неї, а також на порушення статті 2 
Протоколу № 4 та статті 5 Протоколу № 7 до Конвенції. Другий заявник скаржився на по-
рушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з виїмкою продукції, яка йо-
му належала, передання її приватній фірмі та на незаконну бездіяльність державної вико-
навчої служби у зв’язку із невиконанням ухваленого на його користь рішення господар-
ського суду. 

Розглянувши скаргу за статтею 3 Конвенції Європейський суд звернув увагу на супереч-
ку між першою заявницею та працівниками міліції, в результаті якої і вона, і працівники мі-
ліції зазнали тілесних ушкоджень. Проте лише працівники міліції вважалися потерпілими 
у зв’язку з цією подією. Європейський суд також вказав, що не було жодних ознак вжит-
тя слідчим дій для встановлення істини та притягнення до відповідальності винних осіб, та 
на різні процесуальні перешкоди та упущення державних органів, які не дозволили першій 
заявниці оскаржити постанову прокурора про відмову у порушенні кримінальної справи. З 
огляду на це Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції. 

Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з тим, що 
основна затримка у провадженні, понад сім років, була спричинена дворазовим повернен-
ням справи на новий розгляд. 

Розглянувши скаргу другого заявника, Європейський суд вказав, що національними су-
дами було встановлено незаконність вилучення працівниками міліції майна другого заяв-
ника та його передання приватній фірмі, а також визнано, що відповідальність за те, що він 
не міг повернути свої товари та отримати відшкодування, несла державна виконавча служ-
ба. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення статті 1 Першого протоко-
лу до Конвенції. 

Інші скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 2 Протоколу № 4 та статтею 5 Про-
токолу № 7 до Конвенції Європейський суд відхилив як явно необґрунтовані, оскільки во-
ни не виявляли жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або про-
токолами до неї. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО,
«1.  Оголошує скаргу першої заявниці за статтею 3 Конвенції на відсутність ефективного 

розслідування на національному рівні її тверджень про жорстоке поводження працівників 
міліції, її скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції про тривалість кримінального провадження 
щодо неї та скаргу другого заявника за статтею 1 Першого протоколу про порушення його 
права власності – прийнятними; 

2.  Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суті скарг 
першої заявниці за: пунктом 1 статті 6 щодо тривалості цивільного провадження щодо неї; 
статтею 2 Протоколу № 4 щодо застосування до неї запобіжного заходу у вигляді підпис-
ки про невиїзд за межі міста; та статтею 1 Першого протоколу щодо вилучення працівника-
ми міліції майна її чоловіка;

3.  Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
4.  Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції щодо пер-

шої заявниці;
5.   Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо першої заявниці у 

зв’язку з тривалістю кримінального провадження щодо неї;
6.  Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу щодо другого заяв-

ника;
7.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які мають 

бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу:

(i)  10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись, першій заявниці, пані Ірині Валеріївні Горковлюк, в якості відшкодування мо-
ральної шкоди;

(ii)  5 000 (п’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись, другому заявнику, пану Станіславу Юлійовичу Кагановському, в якості відшкоду-
вання моральної шкоди;

(iii) 300 (триста) євро спільно та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись заявникам, в якості відшкодування судових витрат, понесених під час прова-
дження у Суді;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на за-
значену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної по-
зичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти;

8.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції». 
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПеЙСЬКИЙ СУД з ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ з/п Назва органу управління
Балансоутримувач  

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 
адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування характеристика 
об’єкта місцезнаходження

вартість майна  
за незалежною  

оцінкою, грн  
(без ПДВ)

Максимально  
можливий строк 

оренди
Мета використання

1 Міністерство енергетики  
та вугільної  

промисловості України

14309787, Державне підприємство 
«Східний гірничо-збагачувальний  
комбінат», 52210, м. Жовті Води,  
вул. Горького, 2, тел. (05652)95945

Розподільний пристрій КРУ 
6/10 кВ комірка 67

Тип комірки 
К-26

Дніпропетровська область,  
м. Жовті Води,  
вул. Об’їзна, 9

97200 До 50 років

Господарська  
діяльність, пов’язана  

з виробництвом  
електроенергії

2 Міністерство енергетики  
та вугільної  

промисловості України

14309787, Державне підприємство 
«Східний гірничо-збагачувальний  
комбінат», 52210, м. Жовті Води,  
вул. Горького, 2, тел. (05652)95945

Розподільний пристрій КРУ 
6/10 кВ комірка 68

Тип комірки 
К-26

Дніпропетровська область, 
м. Жовті Води,  
вул. Об’їзна, 9

97200 До 50 років

Господарська  
діяльність, пов’язана  

з виробництвом  
електроенергії

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 52210, м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652)95945, Державне підприємство 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Толкачова Андрія Олександровича, 14.08.1997 
р.н., як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
підготовче судове засідання, що відбудеться 7 грудня 
2018 року о 14.40 год. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Романченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н., 
як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/8802/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
підготовче судове засідання, що відбудеться 7 грудня 
2018 року о 14.20 год. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Мельника Ігоря Васильовича, як обвинуваче-
ного в кримінальному провадженні № 296/6759/17, 
1-кп/296/220/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьо-
нова В. Є. в судові засідання, що відбудуться 7 грудня 
2018 р. о 15 год. 00 хв. та 17 грудня 2018 р. о 16 год. 
30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Со-
лодуна Дениса Сергійовича, 05.09.1984 р.н., як обвинуваче-
ного в кримінальному провадженні № 296/10034/17 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеться 7 грудня 
2018 року о 12.00 год. у приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 9 (каб. 300).

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

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

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який 

народився 24 жовтня 1961 року, зареєстрований за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 
5; проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Тараса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 10.12.2018 року о 15 годині 30 хвилин 
у залі судових засідань №131 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Ростоку Любомира Станіславовича, 02.06.1995 
р.н., як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 296/9026/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в 
підготовче судове засідання, що відбудеться 7 грудня 
2018 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2К (каб. №106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Викликається обвинувачений 
Соколов Денис Сергійович, 28.12.1986 р.н., 

до Печерського районного суду м. Києва 
10 грудня 2018 року на 09.30 год. за адресою: 

м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, 
суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судовому 

засіданні з розгляду кримінального провадження 
за обвинуваченням Соколова Д. С. 

за ч. 2 ст. 15, ч. 1  
ст. 115 КК України.

Повістка про виклик відповідно  
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 
р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Кілій-
ський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимча-
сово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонсько-
го, 24/3, кв. 126, необхідно з’явитися в судове засідання, 
яке відбудеться 5 грудня 2018 року о 15 годині 30 хвилин 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду перед-
бачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, яке відбудеться 7 грудня 2018 ро-
ку о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Деснянський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Юревича Миколу Івановича, 
26.04.1960 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 
138, кв. 13), у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
5 грудня 2018 року об 11 год. 30 хв. Явка до суду 
обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, зала судового засідання 3, під головуванням 
судді Лобанова В. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лемешко Аллу Сергіївну, яка обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 грудня 2018 року о 15.00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 10 грудня 2018 року 
о 09.15 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Жарка Сергія Олексан-
дровича, 19 січня 1982 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Жарко Сергій Олександро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бойка В. М.,  
Романюк Л. Ф.

Шановні Борущак Ларисо Василівно, Капі-
тан Тамаро Андріївно та Капітане Василю Іванови-
чу, 01.12.2005 р. між Борущак Ларисою Василів-
ною (РНОКПП 2720613406) та ВАТ «КРЕДИТПРОМ-
БАНК» (ідентифікаційний код 21666051), було укла-
дено Кредитний договір №49.4/147/05-Z. З метою за-
безпечення виконання вищевказаного зобов’язання 
за Кредитним договором, між Борущак Л.В. та ВАТ 
«КРЕДИТПРОМБАНК» було укладено Договір іпоте-
ки №33/147/Z/Z-05 (посвідчено 01.12.2005 р. при-
ватним нотаріусом КМНО Чернокур О. М.), за умови 
якого в іпотеку передалася квартира загальною пло-
щею 47,90 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Світлицького, буд. 30/20а.

Повідомляємо вас, що на підставі Договорів про 
Відступлення прав вимоги за іпотечним Договором, 
укладеним між ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» та ПАТ 
«ДЕЛЬТА БАНК», потім між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та 
ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» від 25.10.2018 р. Іпотеко-
держатель за вищевказаним кредитним Договором 
є ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

Також, оскільки, станом на 26.11.2018 р. та до те-
перішнього часу, порушено строк повернення Кре-
диту та сплати відсотків за користування Кредитом 
за вищевказаним Договором, просимо сплатити ко-
шти в сумі 74 233,65 доларів США (сімдесят чоти-
ри тисячі двісті тридцять три) доларів США 65 цен-
тів, що за курсом НБУ на дату цієї публікації дорів-
нює 2 079 677,97 грн (два мільйони сімдесят дев’ять 
тисяч шістсот сімдесят сім гривень 97 копійок), про-
тягом тридцяти днів з моменту цієї публікації на ко-
ристь ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» (ідентифікаційний код 
38960167), п/р 26500743584631 у АБ «Укргазбанк», 
МФО 320478.

У разі несплати коштів у вищезазначений термін, 
попереджаємо вас про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Шановні Шадуро Дмитре Володимировичу, Шаду-
ра Юліє Вікторівно та Капшученку Ігорю Анатолійо-
вичу, 14.09.2006 р. між Шадурою Дмитром Володи-
мировичем (РНОКПП 2530016134) та ПАТ «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (правонаступник ВІДКРИ-
ТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «НАДРА»), ідентифікаційний код 20025456, 
було укладено Кредитний договір №104/П/99/2006-
840. З метою забезпечення виконання вищевказано-
го зобов’язання за Кредитним договором, між Ша-
дурою Д.В. та ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» 
було укладено Договір іпотеки №2314у (посвідчено 
14.09.2006 р. приватним нотаріусом КМНО Кравчен-
ко І.В.), за умовами якого в іпотеку передалася квар-
тира загальною площею 93,50 кв.м, житловою пло-
щею 46,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Драгоманова, буд. 1д.

Повідомляємо вас, що на підставі Договору про 
Відступлення прав вимоги за іпотечним Договором, 
укладеним між ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» 
та ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» від 24.10.2018 р. Іпотеко-
держатель за вищевказаним кредитним Договором є 
ТОВ ФК «АРТФІНБРОК».

Також, оскільки, станом на 26.11.2018 р. та до те-
перішнього часу, порушено строк повернення Кре-
диту та сплати відсотків за користування Кредитом 
за вищевказаним Договором, просимо сплатити ко-
шти в сумі 2 671 024,55 грн (два мільйони шістсот 
сімдесят одна тисяча двадцять чотири гривні 55 ко-
пійок), протягом тридцяти днів з моменту цієї публі-
кації на користь ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» (ідентифі-
каційний код 38960167), п/р 26500743584631 у АБ 
«Укр газбанк», МФО 320478.

У разі несплати коштів у вищезазначений термін, 
попереджаємо вас про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Миколаївським обласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України відносно Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Дорбудсервис» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 41121296, міс-
цезнаходження: 54055, м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 
50, кв. 72) та Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Дельта-Ойл» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 36317323, місцезнаходження: 54030, м. Миколаїв, 
вул. Наваринська, буд. 15, кв. 13) було прийнято розпо-
рядження «Про початок розгляду справи про порушення 
законодавства, про захист економічної конкуренції» від 
09.10.2018 №14-р та розпорядження «Про об’єднання 
справ» від 09.10.2018 р. №15-р.

Повні тексти розпоряджень розміщено на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України, а са-
ме: суб-сайті Миколаївського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

У провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Фе-
дотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Федотенков Олександр Миколайович, 
07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, яке відбудеться 6 грудня 2018 року о 10.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під го-
ловуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 00 хвилин 10 грудня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507, обвинувачену Прокопенко Юлію Анатолі-
ївну, 2 квітня 1977 року народження, у рамках кримі-
нального провадження № 22017000000000347, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 110-2 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя М. С. Антонюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Котлярову Олену Леонідівну, яка обви-
нувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судовому засідан-
ня, яке відбудеться 13 грудня 2018 року о 14.30 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА ПРИКОРДОН-
НИХ МІСТ. У приморському 
Маріуполі відбулося урочисте 
відкриття унікального об’єкта 
— музею просто неба «Обе-
реги України». Цей проект 
одержав фінансову підтрим-
ку Українського культурно-
го фонду, а втілювати його в 
життя гуртом взялися громад-
ські організації, Маріуполь-
ський осередок Національної 
спілки художників України, а 
також міські ради Маріуполя 
і… Старого Самбора Львів-
ської області. Так, адже му-
зей став спільним проектом 
для двох прикордонних міст 
на сході й заході України.

Ще у жовтні 2018 року 
митці з різних регіонів поча-
ли працювати з маріуполь-
ським металом, створюючи 
арт-об’єкти для громадського 
простору. Усі інсталяції сим-
волізують прадавні обереги 
наших предків, які завдяки 
певним властивостям мають 
посприяти тому, щоб зроби-
ти нашу державу не вразли-
вою до ворожих загроз. І щоб 
на Донбас і в Україну повер-
нулися мир і злагода. 

Частин у експонатів від-
везуть до Старо го Самбора 
для встановлення на одній з 
міських площ. «Проект зміц-
нює культурні зв’яз ки і пробу-
джує цікавість до історії краї-
ни. А ще пропагує вподобан-
ня і цінності українства, спри-
яє відродженню самобутнос-
ті нашого народу», — переко-
нані в міській раді Маріуполя, 
одному з партнерів створення 
музею.

У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Портрет сім’ї художника в інтер’єрі

Мистецтво 
за схемою вишивки

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. У Сумській муніципальній галереї відкрили ви-
ставку робіт майстринь міського клубу вишивальниць. Це пер-
ший їхній звіт за останні два роки, хоча за десятиліття з часу 
створення клубу проведено понад 20 різних виставок. За слова-
ми керівника творчого колективу Ірини Соловйової, на вистав-
ці представлено майже 20 вишивок, об’єднаних новим проек-
том «Мистецтво за схемою». Усі вони виконані за мотивами кар-

тин художників Англії та Франції ХVІІІ—ХІХ сто-
літь, що створює особливу енергетичну ауру.

Як розповіла майстриня Ірина Коновало-
ва, впродовж більш як чотирьох років вона 

вишивала хрестиком полотно 
за картиною Луї Марі де Шри-
вера «Продавщиця квітів». 
Свого часу сумчанка відвіду-
вала Францію, зокрема місця, 
пов’язані з творчістю цього ви-
датного французького худож-
ника. Тож намагалася макси-
мально передати колорит і ат-
мосферу того часу.

Кожна з вишивок має свою 
історію створення, художній ха-
рактер тощо. Тому відвідувачі з 
інтересом знайомляться з ви-
робами, виконаними таланови-
тими землячками і земляками, 
адже до клубу входять не тіль-
ки жінки, а й чоловіки-виши-
вальники.
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Над арт-об’єктами працювали скульптори та художники  
з Маріуполя, Києва, Олександрії, Краматорська та Івано-Франківська

«Архангел Михаїл»

«Обереги України» — для миру 
та злагоди

«Вікна» «Злука»

Ірина Коновалова протягом 
чотирьох років вишивала 
«Продавщицю квітів»

Володимир ГАЛАУР,  
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Традиційний кон-
курс і підсумкова виставка напе-
редодні дня народження видат-
ної художниці Зінаїди Серебряко-
вої відкрилася в Харкові в галереї 
«Мистецтво Слобожанщини». Тут 
представлено найкращі зразки 

живопису, графіки та скульптури 
сучасних художників за підсумка-
ми конкурсу ім. Зінаїди Серебря-
кової. Цього року темою конкурсу 
й виставки було обрано «Портрет 
сім’ї художника в інтер’єрі». У га-
лереї представлено графічні, жи-
вописні та скульптурні роботи, ви-
конані в різних стилістичних мане-
рах, у різні роки, з різними автор-

ськими інтенціями, але об’єднані 
симпатією до зображуваних пер-
сонажів. Роботи виконали худож-
ники не тільки з Харкова і облас-
ті, а й зі Львова, Сєверодонецька, 
Дніпра, Чорноморська, Закарпат-
ської області. Крім конкурсних ро-
біт, на виставці представлено тво-
ри із приватних зібрань.Як розпо-
віли організатори, Зінаїда Сере-

брякова (1884—1967) створила 
кілька десятків робіт, де зображе-
но її рідних — маму, чоловіка, ді-
тей, братів, сестер. Іноді це повні 
глибокого психологізму портре-
ти, частіше — картини і замальов-
ки побутового характеру. Серед 
найвідоміших — «За сніданком», 
«На терасі в Харкові», «Картко-
вий будиночок».

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр
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