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Країну захистимо 
лише ми самі

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Багато резервістів першої черги,  
не очікуючи повісток, з’явилися до військкоматів  
для проходження зборів у складний для країни період  

Верховний представник ЄС із закордонних справ  
і політики безпеки про спільний інтерес у відповідь  
на порушення Росією територіальної цілісності України

Альянс постійно 
вдосконалює ЗСУ

ПАРТНЕРСТВО. НАТО і надалі надаватиме допомогу Украї-
ні зокрема в модернізації Військово-Морських сил. У цьому під 
час прес-підходу перед початком засідання міністрів закордон-
них справ країн-членів НАТО у Брюсселі заявив Генеральний 
секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Стол-
тенберг. 

Відповідаючи на запитання, чи може Україна очікувати допо-
моги від НАТО, якщо РФ відкрито нападе, він сказав, що «всі 
країни НАТО надають політичну та практичну допомогу Украї-
ні». При цьому пан Столтенберг констатував, що Україна хоч і 
не член Альянсу, НАТО рішуче підтримує її суверенітет і тери-
торіальну цілісність. «Ми закликаємо Росію звільнити моряків 
і кораблі, які було захоплено неподалік Керченської протоки», 
— цитує УНІАН слова очільника НАТО. 

А допомога в модернізації  Збройних сил України, за слова-
ми Єнса Столтенберга, полягатиме зокрема в реалізації про-
ектів у межах різних цільових фондів у сферах командування 
та військового управління, кібербезпеки, зміцнення Військово-
Морських сил.

ЦИТАТА ДНЯ

ФЕДЕРІКА МОГЕРІНІ:

ЦИФРА ДНЯ

4,1 млрд грн 
аліментів стягнуто на користь 
українських дітей з боржників  

і неплатників від початку 2018 року

«Лише разом Європа 
й Америка можуть 

протистояти викликам, 
які створює Росія  

і на європейській землі,  
і деінде». 

Децентралізація: step by step
НОВИЙ ЕТАП. Незворотність успішної реформи треба закріпити законодавчо

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Реформа місцевого само-
врядування та територі-

альної організації влади  ви-
ходить на новий рівень і по-
требує комплексного онов-
лення законодавства у сфе-
рі державної регіональної 
політики. Ідеться зокрема 
про розроблення й ухвален-
ня відповідних законодавчих 
актів, спрямованих на вдо-
сконалення адміністратив-
но-територіального устрою 
базового та субрегіонального 
рівнів, укрупнення районів у 
межах областей. 

Також на часі оптимізація 
діяльності місцевих держав-
них адміністрацій, усунен-
ня дублювання їхніх повно-

важень з повноваженнями 
сільських, селищних і місь-
ких рад об’єднаних терито-
ріальних громад та їхніх ви-
конавчих органів на тери-
торії районів, межі яких по-
вністю збігаються з межами 
ОТГ.

Про це йшлося вчора під 
час круглого столу з питань 
реформи місцевого само-
врядування,  який  відкрив 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

Прем’єр запропонував  
обговорити і закріпити на 
законодавчому рівні нові 
принципи побудови адміні-
стративно-територіального 
устрою України, який сти-
мулював би розвиток тери-
торій і зберігав баланс по-
вноважень органів місцевого 

самоврядування та держав-
ного контролю. 

Глава уряду нагадав, що в 
листопаді він ініціював ство-
рення робочої групи з напра-
цювання оновленої концеп-
ції реформи і змін до Кон-
ституції. «Є час, коли рефор-
ми треба генерувати, потім 
упроваджувати, а згодом і 
захищати. Незворотності в 
децентралізації поки що не-
має. Вона тримається на лі-
дерських позиціях. І я бу-
ду першим, хто захищає ре-
форму. Але потрібно, щоб  за-
хищало і законодавство», — 
сказав Володимир Гройсман. 

Що пропонує уряд? Як 
пояснив Прем’єр-міністр, 
ідеться про формування три-
рівневої структури: грома-
да, район, регіон. «Ефектив-

на система самоврядування, 
фінансові гарантії й форму-
вання інституту префектів, 
а саме державного нагляду і 
контролю. Баланс повнова-
жень та відповідальності має 
бути збережений», — сказав 
Володимир Гройсман.

Ефективність системи 
самоврядування передба-
чає формування спромож-
них рад і виконавчих ко-
мітетів. Фінансова само-
достатність — закріплен-
ня принципів повсюднос-
ті, субсидіарності й адек-
ватності повноважень на-
явним фінансовим ресур-
сам. А префект стане пред-
ставником державної вла-
ди на території, отже, від-
повідатиме за координацію 
й комунікацію центральної 

влади з місцевим керівни-
цтвом, упровадження дер-
жавних програм і держав-
ної політики на місцях, а 
також стежитиме за відпо-
відністю актів місцевої вла-
ди принципам Конституції 
та законодавства країни.

«Це буде гарантією нових 
можливостей і незворотнос-
ті реформи. А гаяти час, бо 
керівники районів чи облас-
тей блокують створення ОТГ 
тільки тому, що хтось при-
грів тепле місце, неприпус-
тимо», — сказав Володимир 
Гройсман.

Темп змін на місцевому 
рівні відзначають не тільки 9 
мільйонів українців, які про-
живають в об’єднаних гро-
мадах, а й партнери нашої 
держави.  Надійним парт-

нером вітчизняних урядов-
ців на шляху децентраліза-
ції управління виступає Ра-
да Європи. Про це говорив 
голова Офісу Ради Європи в 
Україні, представник Гене-
рального секретаря РЄ з пи-
тань координації програм 
співробітництва Мортен Ен-
берг. 

На круглому столі презен-
товано пілотний проект «Мо-
делювання адміністратив-
но-територіального устрою 
в Тернопільській, Донецькій, 
Луганській і Харківській об-
ластях», який реалізовува-
тиме Українська асоціація 
районних та обласних рад у 
партнерстві з Програмою РЄ 
«Децентралізація і реформа 
місцевого самоврядування в 
Україні».
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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

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу майна   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL38217, F19GL38218, F19GL38219, 
F19GL38220, F19GL38221, F19GL38222

Коротка назва лота/номер кредитно-
го договору:

Майнові права за дебіторською заборгованістю  
(кошти в iнших банках);
Майнові права на нежитлові приміщення  
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька,79; 
Майнові права на нежитлові приміщення  
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька,88;
Майнові права на нежитлові приміщення  
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 237;
Майнові права на нежитлове приміщення  
за адресою: м. Харків, вул. Родникова, 9-а;
Нежитлове приміщення за адресою:  
м. Харків, проспект  Індустріальний, 12  

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих  
торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 21.12.2018
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів 

(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті: http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення  
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду:  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/40722-asset-sell-id-186081;  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/40726-asset-sell-id-186091

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 

р.н., проживає за адресою: м. Севастополь, бухта Козача, 
військова частина А1845, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, що від-
будеться 18 грудня 2018 року об 11.00 годині в залі судових 
засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як 

обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29 квітня 1965 року на-
родження, який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дво-
річна, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 р. за п. 13 ч. 2  
ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання, яке відбудеться  
11 грудня 2018 р. о 10.00 год. у приміщенні № 1 Куп’янського місь-
крайонного суду, вул. 1 Травня, 27А.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваче-
ного до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 

27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, що відбудеть-
ся 18 грудня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань 
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачені: Дябов Володимир Анатолійович, 

30.01.1970 року народження, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравченко Ан-
дрій Сергійович, 16.07.1977 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Ша-
лунов Олександр Миколайович, 13.09.1984 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Одеська область, Красноок-
нянський район, с. Дігори, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбу-
деться 12 грудня 2018 року о 12 годині 30 хвилин у залі су-
дових засідань № 233 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

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

Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який народився 
15.12.1971 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 48/1, кв. 87, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеться 21.12.2018 року о 
10 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуцідзе Ма-
рину Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену в кримінальному про-
вадженні № 296/4759/18, 1-кп/296/521/18 у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л. С. у судові засідання, що відбудуться 10.12.2018 р. 
о 09.30 год. та 25.12.2018 р. о 10.00 год. у приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Втрачений судновий білет 
СБ №0110048 на мале судно 

з бортовим номером ДАП-0899-К 
та Технічний талон, дійсний 

до 28.09.2018 p., які належать 
власнику Провозіну Сергію 

Володимировичу, мешканцю 
м. Чернігова, 

вважати недійсними.

Втрачене посвідчення 
потерпілого від Чорнобильської 

катастрофи, категорія 4, серія В-П 
№ 123860 від 29.07.1993 р., 
видане Київською обласною 
державною адміністрацією 

на ім’я Соченко Мілі Степанівни, 
вважати недійсним.

ТОВ «БРАУН» 

(код 30367617, місцезнаходження: 07300, Київська обл., 

м. Вишгород, вул. Межигірського Спасу, буд. 6Д) 

прийняло рішення про виділ з Товариства нового товариства. 

Письмові вимоги кредиторів приймаються протягом місяця 

з дати опублікування цього оголошення на адресу 

місцезнаходження Товариства.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Федотова Михай-
ла Вікторовича, 21.06.1969 року народження, у судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 1-кп/331/9/2018 за обвинуваченням Федо-
това Михайла Вікторовича в скоєнні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеть-
ся 23.01.2019 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року на-
родження, викликається о 09.00 годині 20 грудня 2018 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового засідання в 
провадженні №1-кп/628/27/18, справа №628/3812/16-к. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Сороколата Валентина Геннадійовича, 08.06.1993 року народження 
(останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, 
пров. Насосний, 9) як обвинуваченого в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню №22017170000000012 по обвинуваченню 
Сороколата Валентина Геннадійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підготовче судове за-
сідання відбудеться 17 грудня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі вашої неявки без поважних причин 
або неповідомлення про причини свого неприбуття в судове засідання, 
суд має право постановити ухвалу про привід та/або ухвалу про накла-
дення на вас грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України.

Суддя Сьоря С. І.

Жовтневий районний суд міста Запоріж-
жя викликає Сабодаша Максима Анатолійо-
вича, 01.05.1979 року народження, у судо-
ві засідання в кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/57/2018 за обвинуваченням Сабо-
даша Максима Анатолійовича в скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, які відбудуться 13.12.2018 
року о 10.00 год., 14.12.2018 року об 11.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, 
вулиця Олександрійська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Василівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Попова Олександра Олегови-
ча, 05.02.1981 р.н., у судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 1-кп/311/22/2018 від-
носно Попова Олександра Олеговича у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, 
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбу-
дуться 14.01.2019 року о 13.30 год., 29.01.2019 
року о 13.30 год., 11.02.2019 року о 13.30 год., 
25.02.2019 року о 13.30 год. у приміщенні суду 
за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка За-
порізької області.

Суддя Пушкарьова С. П.

У провадженні Бердянського міськрайонного 
суду Запорізької області знаходиться криміналь-
не провадження за обвинуваченням Охременка 
Артема Олексійовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, розгляд справи здійснюється в спе-
ціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається 
Охременко Артем Олексійович. Судові засідан-
ня відбудуться 08.01.2019 року о 10.00 год., 
10.01.2019 року о 10.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. B.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 1000 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство культури України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міністерство культури України, затверджено-

го постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 (Офіцій-
ний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2285; 2015 р., № 50, ст. 1619; 2017 р., № 53,  
ст. 1604), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2018 р. № 1000

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство культури України

1. Абзац другий пункту 1 та підпункт 1 пункту 3 після слів «охорони культурної 
спадщини» доповнити словами «, музейної справи».

2. У пункті 4:
1) доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:
«51) здійснює координацію діяльності Українського культурного фонду, організо-

вує підготовку та проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання до скла-
ду Наглядової ради Українського культурного фонду представників закладів культу-
ри та громадських об’єднань;»;

2) підпункти 8 та 11 викласти в такій редакції:
«8) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та роз-

витку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і націо-
нальних меншин, всіх видів мистецтв, мистецького аматорства, осередків традицій-
ної культури, народних художніх промислів, нематеріальної культурної спадщини та 
креативних індустрій;»;

«11) формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, 
затверджує порядок накладення штрафів за порушення вимог статей 3 і 31 Закону 
України «Про гастрольні заходи в Україні»;»;

3) доповнити пункт підпунктом 111 такого змісту:
«111) складає на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби 

безпеки, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення перелік осіб, що 
створюють загрозу національній безпеці, який оприлюднює на власному офіційному 
веб-сайті, та забезпечує його своєчасне оновлення;»;

4) підпункти 20 та 50 викласти в такій редакції:
«20) організовує роботу з:

надання грантів Президента України молодим діячам культури і мистецтв для 
створення і реалізації творчих проектів та ініціює заснування нових грантів для реа-
лізації творчих проектів;

присудження премій та галузевих відзнак за видатні досягнення у галузі культури;
надання стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфе-

рі музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового 
мистецтва та кіномистецтва;»;

«50) приймає рішення щодо:
вилучення музейних предметів, що належать до державної частини Музейного 

фонду України, з фондово-облікової документації у разі їх втрати або руйнування;
передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України з му-

зеїв на постійне зберігання іншим музеям у межах України;
передачі музейних предметів і музейних колекцій державної частини Музейно-

го фонду України з музеїв, що належать до сфери управління Мінкультури, на тим-
часове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам у межах України;

передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України на 
тимчасове зберігання за межами України з метою їх експонування на виставках, про-
ведення реставрації або наукової експертизи;»;

5) абзац десятий підпункту 68 виключити;
6) у підпункті 83 слова «з українською діаспорою» замінити словами «із закор-

донними українцями»;
7) підпункт 88 викласти в такій редакції:
«88) залучає закордонних українців до участі в культурно-мистецьких заходах в 

Україні та за її межами;»;
8) підпункт 99 викласти в такій редакції:
«99) сприяє зміцненню міжнаціонального порозуміння та злагоди в українсько-

му суспільстві та вживає заходів до запобігання проявам розпалювання міжнаціо-
нальних конфліктів;»;

9) доповнити пункт підпунктом 1031 такого змісту:
«1031) здійснює заходи щодо заохочення міжкультурного діалогу, культурних об-

мінів для усвідомлення цінності культурного розмаїття, поваги до різних форм куль-
турного самовираження;»;

10) підпункт 105 викласти в такій редакції:
«105) визначає перспективи і напрями розвитку спеціалізованої мистецької 

освіти;»;
11) доповнити пункт підпунктами 1051—1053 такого змісту:
«1051) затверджує:
положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти;
положення про атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мис-

тецької освіти;
стандарти спеціалізованої мистецької освіти (крім стандартів вищої освіти), типові 

освітні програми та зразки службової і навчальної документації для мистецьких шкіл;
1052) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження положен-

ня про сертифікацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької 
освіти;

1053) створює наглядові ради закладів вищої освіти мистецького спрямування, за-
сновником яких є Мінкультури;»;

12) у підпункті 106 слова «та перепідготовку кадрів» виключити.
3. У підпункті 2 пункту 6 слова «, зокрема від органів статистики — статистич-

ні дані» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 листопада 2018 р. № 867-р 
Київ

Деякі питання розподілу у 2018 році 
субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів  
щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвер-

дити:
розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місце-
вими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з додатком 1;

розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місце-
вими бюджетами згідно з додатком 2.

Переліки об’єктів та заходів, які фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 2, формуються та за-
тверджуються відповідними місцевими держадміністраціями, виконавчими органа-
ми відповідних рад.

2. Внести у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 черв-
ня 2018 р. № 423 «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій» — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Мі-
ністрів України від 11 липня 2018 р. № 478 і від 19 вересня 2018 р. № 757, зміни, що 
додаються.

3. Міністерству фінансів забезпечити погодження розподілів субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, передбачених абзаца-
ми другим і третім пункту 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із додатками до урядового розпорядження можна ознайомитися на сайті «УК»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

УХВАЛА
27 листопада 2018 року

Київ
справа №240/4946/18
провадження №Пз/9901/56/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністратив-
ного суду:  судді-доповідача Коваленко Н. В., суддів: Анцупової Т. О., 
Берназюка Я. О., Гімона М. М., Кравчука В. М., розглянувши подання 
судді Житомирського окружного адміністративного суду Попової О. Г. 
про розгляд Верховним Судом як зразкової справи №240/4946/18 за 
позовом ОСОБА 1 до Управління праці та соціального захисту насе-
лення Овруцької районної державної адміністрації Житомирської об-
ласті про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчи-
нити певні дії,

УСТАНОВИВ:
19 листопада 2018 року до Верховного Суду надійшли матеріа-

ли адміністративної справи №240/4946/18 разом з поданням судді 
Житомирського окружного адміністративного суду Попової О. Г. про 
розгляд даної справи Верховним Судом як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразко-
вої обґрунтовано тим, що в провадженні Житомирського окружно-
го адміністративного суду перебуває 10 типових справ, відповідачем 
у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень, спір у яких 
виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними 
нормами права та у яких позивачами заявлені аналогічні вимоги.

Суддя вказує, що відповідно до Переліку населених пунктів, відне-
сених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, на території Житомирської області перебуває 371 насе-
лений пункт, що віднесені до зон радіоактивного забруднення вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, а тому кількість справ з анало-
гічними вимогами буде зростати.

Відтак, із вирішенням Верховним Судом як судом першої інстанції 
даної категорії спорів буде постановлено зразкове рішення та буде 
встановлено єдину практику, а судові рішення, що набрали законної 
сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службо-
вими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями 
на території України.

Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Попо-
ва О. Г. ухвалою від 22 жовтня 2018 року відкрила провадження 
у справі № 240/4946/18 за позовом ОСОБА 1 до Управління пра-
ці та соціального захисту населення Овруцької районної держав-
ної адміністрації Житомирської області (вул. Гетьмана Виговсько-
го, 17, м. Овруч, Овруцький район, Житомирська область, 11106. 
РНОКПП/ЄДРПОУ: 03192603) про визнання протиправною безді-
яльності, зобов’язання вчинити певні дії, в якому позивач просить: 
визнати протиправною бездіяльність Управління праці та соціаль-
ного захисту населення Овруцької районної державної адміністра-
ції  Житомирської області, яка призвела до ненарахування та неви-
плати з 17.07.2018 щомісячної грошової допомоги, у зв’язку з об-
меженням споживання продуктів харчування місцевого виробни-
цтва та особистого підсобного господарства, встановленої статтею 
37 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; зобов’язати від-
повідача провести з 17.07.2018 нарахування та виплату щомісячної 
грошової допомоги, у зв’язку з обмеженням споживання продуктів 
харчування місцевого виробництва та особистого підсобного госпо-
дарства, встановленої статтею 37 Закону України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» в розмірі, що дорівнює 40% від мінімальної заробітної 
плати встановленої законом про Державний бюджет України на від-
повідний рік.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що має статус особи, 
яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, проживає в 
м. Овруч Житомирської області, яке відповідно до Переліку населе-
них пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, віднесено до зони гарантованого 
добровільного відселення, а тому, враховуючи рішення Конституцій-
ного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018, він має право з 17.07.2018 на 

щомісячне отримання грошової допомоги, у зв’язку з обмеженням 
споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особис-
того підсобного господарства, встановленої статтею 37 Закону Укра-
їни «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» в розмірі, що дорівнює 40% від 
мінімальної заробітної плати встановленої законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік. Відповідно до підпункту 7 пунк-
ту 4 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання таки-
ми, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 
28.12.2014 №76-VII було виключено статті 31, 37, 39 та 45 Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи». Водночас, рішенням Кон-
ституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018 підпункт 7 пункту 4 роз-
ділу І вказаного Закону визнано таким, що не відповідає Конституції 
України (є неконституційним).

На думку позивача, зазначеним рішенням Конституційного Суду 
з 17 липня 2018 року відновлено дію статті 37 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» та вона підлягає застосуванню без будь-
яких обмежень. На запит позивача Управління праці та соціального 
захисту населення Овруцької районної державної адміністрації Жи-
томирської області повідомило, що 17.09.2018 управлінням надісла-
но запит до Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Жи-
томирської облдержадміністрації з проханням звернутись до Мініс-
терства соціальної політики України як головного розпорядника ко-
штів за бюджетною програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
щодо врегулювання питання відновлення громадянам надання пільг, 
нарахування та виплати компенсацій, передбачених Законом України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи». Після надходження відповіді від 
Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської 
облдержадміністрації щодо механізму відновлення виплат відпові-
дач додатково повідомить позивача по суті запиту.

Позивач не погоджується із такими доводами відповідача, поси-
лаючись на те, що реалізація його права, що пов’язане з отриманням 
бюджетних коштів, не може бути поставлена в залежність від бю-
джетних асигнувань і посилання органами державної влади на від-
сутність коштів, як на причину невиконання зобов’язання встанов-
леного законом. Вважає, що у твердженнях відповідача йдеться про 
виплату коштів у невизначеному часі, тобто його очікування виплати 
вказаної соціальної допомоги може бути нескінченним. На думку по-
зивача, відповідач допустив протиправну бездіяльність, а тому його 
права мають бути відновлені шляхом зобов’язання останнього вчи-
нити дії щодо нарахування та виплати щомісячної грошової допомо-
ги, у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місце-
вого виробництва та особистого підсобного господарства, встанов-
леної статтею 37 Закону України «Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за 
якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд 
дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визна-
чених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного 
судочинства України, оскільки:

- позивачами у них є пенсіонери, які мають статус особи, яка по-
страждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повно-
важень (Управління праці та соціального захисту населення район-
ної державної адміністрації), на обліку якого перебувають позивачі;

- спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються 
одними нормами права (у зв’язку з ненарахуванням та невиплатою 
щомісячної грошової допомоги, у зв’язку з обмеженням споживан-
ня продуктів харчування місцевого виробництва та особистого під-
собного господарства, встановленої статтею 37 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»);

- позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному вислов-
лені, але однакові по суті: визнати протиправною бездіяльність та 
зобов’язати відповідача провести нарахування та виплату щомісяч-
ної грошової допомоги, у зв’язку з обмеженням споживання продук-
тів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного гос-
подарства, встановленої статтею 37 Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи»).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного 
судочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за пра-
вилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особли-
востей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України справи щодо оскарження фізичними 
особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повнова-
жень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, на-
дання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездат-
ним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соці-
альним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 
виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд роз-
глядає за правилами спрощеного позовного провадження без пові-
домлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини другої статті 263 Кодексу адміністративного 
судочинства України справи, визначені частиною першою цієї статті, 
суд розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття про-
вадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, 
передбачені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного 
судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у 
типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верхо-
вного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має вра-
ховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за 
результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України рішення Верховного Суду у зразковій спра-
ві підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за прави-
лами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим 
Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 Ко-
дексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за 

позовом ОСОБА 1 до Управління праці та соціального захисту насе-
лення Овруцької районної державної адміністрації Житомирської об-
ласті про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчи-
нити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного прова-
дження колегією суддів у складі п’яти суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) 
сторін на 17 грудня 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. 
Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позо-
вну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунту-
ються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджу-
ють надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позива-
чу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на 
відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) від-
повіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом 
п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду запере-
чень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують на-
діслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позива-
чу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відпо-
відь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимо-
гам частин другої — четвертої статті 162 Кодексу адміністративного 
судочинства України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, 
учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.
ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразко-
вій справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а також 
в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інфор-
мації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважа-
ється, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про 
розгляд зразкової справи.Ухвала набирає законної сили з моменту її 
підписання і оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Н. В. Коваленко 
Судді Т. О. Анцупова, Я. О. Берназюк, М. М. Гімон, В. М. Кравчук

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про зміну найменування на:
повне найменування Банку
українською мовою  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»;
російською мовою АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРСИББАНК»;
англійською мовою  JOINT STOCK COMPANY  «UKRSIBBANK» 
скорочене найменування Банку:
українською мовою  АТ «УКРСИББАНК»;
російською мовою АО  «УКРСИББАНК»;
англійською мовою  JSC «UKRSIBBANK»
У зв’язку з чим внести зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслу-

говування клієнтів АТ «УКРСИББАНК», а саме змінити по тексту всіх Правил назву Банку на «АТ «УКРСИББАНК».
Зміни вносяться до наступних Правил:
- Правила (договірні умови) обслуговування клієнтів АТ «УКРСИББАНК»  при наданні  в найм (оренду) індивіду-

ального сейфу в спеціальному сховищі;
- Правила (договірні умови) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) надання послуги інтернет-еквайрингу АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) надання послуги торговельного еквайрингу АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат  співробітникам клієнта в 

безготівковій формі в АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіж-

них карток клієнтам АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково-касового обслуговування банківських ра-

хунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) споживчого кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкрит-

тя та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків; 
- Правила (договірні умови) обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних 

осіб, самозайнятих осіб, представництв — клієнтів АТ «УКРСИББАНК»;
- Правила (договірні умови) організації співробітництва АТ «УКРСИББАНК» з торговими організаціями  щодо 

продажу споживачам продукції  в магазинах торгових організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних ко-
штів, що видаватимуться АТ «УКРСИББАНК».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме  
05.12.2018 року.

Датою початку дії змін до Правил є 05.12.2018 року.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту       С. М. Панов

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 12.12.2018 року о 14.15 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000244 за обвинуваченням Костарно-
вої Олександри Владиславівни у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни.

В судове засідання викликається обвинувачена Костар-
нова Олександра Владиславівна, 15.02.1989 р.н., яка заре-
єстрована та проживає за адресою: АР Крим, смт Новоозер-
не, вул. Морська, буд. 11, кв. 2.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Ковальчук Л. B., суддів Ан О. В., Бессараб Н. М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань № 14, 12.12.2018 року 
о 14.30 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Стоцького 
Олексія Аркадійовича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення, обвинувачений Стоцький О. А. та захисник 
Яворський В. В.

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 голову-
ючого судді Гайду Г. В., суддів Іщук Т. П. та Федчи-
шена С. А.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань № 14, 12.12.2018 року 
о 10.00 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Ніколаєн-
ка Олега Миколайовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення, обвинувачені Ніколаєнко О. М. та захисник 
Берегович О. О.

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 голову-
ючого судді Гайду Г. В., суддів Іщук Т. П. та Ан О. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що 18.12.2018 року о 16.30 год. у приміщенні  
Вінницького міського суду Вінницької області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових 
засідань № 10 відбудеться судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 42016020420000138 за обвинува-
ченням Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Тол-
мачов Євген Вікторович, 15.01.1974 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 21.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Романчук Р. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

УХВАЛА 
про відкриття провадження у зразковій справі

23 листопада 2018 року 

м. Київ
справа №240/4937/18
провадження №Пз/9901/55/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністратив-
ного суду: 

головуючого судді — Гімона М. М. (суддя-доповідач),
суддів: Берназюка Я. О., Гриціва М. І., Мороз Л. Л., Кравчука В.М., 
розглянувши подання судді Житомирського окружного адміністра-

тивного суду Попової Оксани Гнатівни про розгляд Верховним Су-
дом адміністративної справи № 240/4937/18 за позовом ОСОБА_1 
до Овруцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 
Житомирській області про визнання протиправною бездіяльності, 
зобов’язання провести нарахування та виплату підвищення до пенсії, 
як зразкової справи, а також матеріали типових справ,

ВСТАНОВИВ:
19 листопада 2018 року до Верховного Суду надійшло подання суд-

ді Житомирського окружного адміністративного суду Попової Оксани 
Гнатівни разом з матеріалами адміністративної справи № 240/4937/18 
про розгляд цієї типової справи Верховним Судом як зразкової справи. 

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової об-
ґрунтовано тим, що в провадженні Житомирського окружного адміні-
стративного суду перебуває 10 типових справ, відповідачем у яких є 
один і той самий суб’єкт владних повноважень, спір у яких виник з ана-
логічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами пра-
ва та у яких позивачами заявлені аналогічні вимоги. 

Суддя вказує, що відповідно до Переліку населених пунктів, відне-
сених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, на території Житомирської області перебуває 371 насе-
лений пункт, що віднесені до зон радіоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, а тому кількість справ з аналогічни-
ми вимогами буде зростати. Крім того, в Овруцькому районі перебуває 
більше 20 тисяч пенсіонерів, 90% з яких є потерпілими внаслідок Чор-
нобильської катастрофи та будуть звертатись з аналогічними позова-
ми до суду.

Відтак, із вирішенням Верховним Судом як судом першої інстан-
ції даної категорії спорів буде постановлено зразкове рішення та бу-
де встановлено єдину практику, а судові рішення, що набрали закон-
ної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службови-
ми особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на 
території України.

Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Попова О. Г. ухва-
лою від 22 жовтня 2018 року відкрила провадження у справі № 240/4937/18 
за позовом ОСОБА_1 до Овруцького об’єднаного управління Пенсійно-
го фонду України в Житомирській області (вул. Гетьмана Виговського, 
12, м. Овруч, Овруцький район, Житомирська область, 11100, РНОКПП/
ЄДРПОУ: 40380946), в якому позивач просить: визнати протиправною 

бездіяльність Овруцького об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України в Житомирській області, яка призвела до ненарахування та не-
виплати з 17 липня 2018 року підвищення до пенсії непрацюючим пен-
сіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення, в 
розмірі, визначеному ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи»; зобов’язати відповідача провести з 17 липня 2018 року нараху-
вання та виплату підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які 
проживають на території радіоактивного забруднення в розмірі, визна-
ченому ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що до-
рівнює двом мінімальним заробітним платам, визначеної законом про 
Державний бюджет України на відповідний рік.

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що пози-
вач має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, є непрацюючим пенсіонером та проживає в м.Овруч Жито-
мирської області, яке відповідно до Переліку населених пунктів, відне-
сених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесено до зони гарантованого добровільного відселен-
ня, а тому, враховуючи рішення Конституційного Суду № 6-р/2018 від 
17 липня 2018 року, з 17 липня 2018 року має право на щомісячне 
отримання підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які про-
живають на територіях радіоактивного забруднення, встановленого 
ст.39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі двох мі-
німальних заробітних плат.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за 
якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд дій-
шов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених 
пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі — КАС України), оскільки:

позивачами у них є пенсіонери, які мають статус особи, яка постраж-
дала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень 
(територіальний орган Пенсійного фонду України), на пенсійному облі-
ку якого перебувають позивачі;

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються од-
ними нормами права (у зв’язку з невиплатою територіальним органом 
Пенсійного фонду України підвищення до пенсії непрацюючим пенсі-
онерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, 
встановленого частиною другою ст.39 Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному вислов-
лені, але однакові по суті: визнати протиправною бездіяльність та 
зобов’язати відповідача провести нарахування та виплату підвищення 
до пенсії непрацюючим пенсіонерам).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний Суд 
вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного прова-
дження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України справи 
щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, пере-
рахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних 
виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, ін-
ших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, 

пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження 
без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини другої статті 263 КАС України справи, ви-
значені частиною першою цієї статті, суд розглядає у строк не більше 
тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, 
передбачені частиною третьою статті 291 КАС України, якою встанов-
лено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає озна-
кам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду 
зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного 
Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішення Вер-
ховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою 
Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному по-
рядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 КАС 
України, 

УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за по-

зовом ОСОБА_1 до Овруцького об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України в Житомирській області про визнання протиправною 
бездіяльності, зобов’язання провести нарахування та виплату підви-
щення до пенсії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного прова-
дження колегією суддів у складі п’яти суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сто-
рін на 17 грудня 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. Москов-
ська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позо-
вну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтують-
ся заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують на-
діслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протя-
гом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на 
відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді 
на відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом п’ятнадцяти 
днів з дня відкриття провадження у справі.

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень 
проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання 
(надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом 
п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь 
на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам час-
тин другої — четвертої статті 162 КАС України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, 
учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової 
влади України в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій 
справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в од-
ному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважаєть-
ся, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про роз-
гляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскаржен-
ню не підлягає.

Судді Верховного Суду М. М. Гімон, Я. О. Берназюк, М. І. Грицiв,  
Л. Л. Мороз, В. М. Кравчук

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

Повідомлення про завершення досудового 
розслідування

Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: м. Київ, 
вул. Механізаторів, 2, кв. 270, відповідно до вимог 
ст.ст. 111, 112 КПК України, повідомляю, що Голов-
ною військовою прокуратурою Генеральної проку-
ратури України завершено досудове розслідування у 
кримінальному провадженні № 42014000000000521 
за підозрою Вас у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 
ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно  
ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлен-
ня та копіювання матеріалів досудового розсліду-
вання. Для цього Вам необхідно прибути до Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокурату-
ри України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструк-
тора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період ча-
су з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 
17 грудня 2018 року (прокурор Скучинський В. Є.,  
тел. 066 444 2000). Крім того, відповідно до ч. 6  
ст. 290 КПК України, Ви зобов’язані надати доступ 
та можливість скопіювати документи або копії з 
них, якщо маєте намір використовувати відомості, 
що містяться в них, як доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Миргородська О. М.  

Повідомлення про завершення досудового 
розслідування

Давидкін Михайло Олександрович, проживаю-
чий за адресою: м. Київ, пр-т В. Лобановського, 35,  
кв. 57, відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК Укра-
їни, повідомляю, що Головною військовою прокура-
турою Генеральної прокуратури України заверше-
но досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні №  42014000000000521 за підозрою Вас 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК Украї-
ни. Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на 
ознайомлення та копіювання матеріалів досудово-
го розслідування. Для цього Вам необхідно прибути 
до Головної військової прокуратури Генеральної про-
куратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіакон-
структора Антонова, 2-А, каб. 57, у робочі дні в пері-
од часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., починаючи 
з 17 грудня 2018 року (прокурор Скучинський В. Є.,  
тел. 066 444 2000). Крім того, відповідно до ч. 6  
ст. 290 КПК України, Ви зобов’язані надати доступ та 
можливість скопіювати документи або копії з них, 
якщо маєте намір використовувати відомості, що 
містяться в них, як доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Миргородська О. М.   

Повідомлення про завершення досудового 
розслідування

Циренжапов Віктор Баірович, проживаючий за 
адресою: м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 18, кв. 9, від-
повідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, пові-
домляю, що Головною військовою прокуратурою Ге-
неральної прокуратури України завершено досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні                   
№ 42014000000000521 за підозрою Вас у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно  
ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлен-
ня та копіювання матеріалів досудового розслідуван-
ня. Для цього Вам необхідно прибути до Головної вій-
ськової прокуратури Генеральної прокуратури Украї-
ни за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антоно-
ва, 2-А, каб. 57, у робочі дні в період часу з 10 год. 00 
хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 17 грудня 2018 ро-
ку (прокурор Скучинський В. Є., тел. 066 444 2000). 
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіюва-
ти документи або копії з них, якщо маєте намір ви-
користовувати відомості, що містяться в них, як до-
каз у суді. 

Прокурор у провадженні Миргородська О. М.   

Адміністративною колегією Одеського обласного 

територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 30.10.2018 р. прийняте рішення 

по справі №129-02/2015 відносно 

ТОВ «ФРІ КО НЕТ» (код ЄДРПОУ 34584611) 

та ДП «НВП «Укрприборсервіс» 

(код ЄДРПОУ 25386443). Докладна інформація 

про прийняте рішення розміщена на офіційному 

веб-сайті АМКУ — www.amc.gov.ua.

Адміністративною колегією Одеського обласного  

територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 30.10.2018 р. прийняте рішення 

по справі №128-02/2015 відносно ТОВ «Ареал М» 

(код ЄДРПОУ 36620148) 

та ДП «НВП «Укрприборсервіс» 

(код ЄДРПОУ 25386443). Докладна інформація 

про прийняте рішення розміщена на офіційному 

веб-сайті АМКУ — www.amc.gov.ua.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що 09.01.2019 року о 14.30 год. у приміщенні  
Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань 
№ 10 відбудеться судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000019 за обвинуваченням За-
дорожного Миколи Михайловича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений За-
дорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Фео-
досія, вул. Федька, 38.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Бойко В. М.

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

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань № 13, 15.01.2019 року о 
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні №42015020420000194 
по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України (№ справи 127/9393/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений 
Каширін Аллік Вікторович, який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Не-
стерова, 29, кв. 44.

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

Справа розглядатиметься в складі колегії: суд-
ді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Короля О. П.,  
Сичука М. М.

У провадженні судді Київського районного суду  
м. Харкова Бородіної Н. М. перебуває кримінальне прова-
дження №640/19897/16-к за обвинуваченням Гур’янова 
Антона Борисовича, 09.09.1973 р.н., у скоєнні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1, ч. 2 ст. 110 КК України, 
по якому здійснюється спеціальне судове провадження 
в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 323 КК України. Об-
винувачений Гур’янов А. Б. зареєстрований за адресою: 
м. Харків, пр-т Петра Григоренка (Маршала Жукова),  
б. 13, кв. 79, мешкав за адресою: м. Харків, пров. Вер-
хівський, б. 23А, кв. 27. На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України Київський районний суд м. Харкова викликає 
Гур’янова Антона Борисовича, 09.09.1973 р.н., у судові 
засідання, які відбудуться 14.12.2018 року о 15 год. 00 
хв., 15.01.2019 року о 14 год. 00 хв., 25.01.2019 року о 
14.00 год., 01.02.2019 року о 14.00 год. у залі судових 
засідань №38 Київського районного суду м. Харкова за 
адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, б. 7-Б.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петро-
вича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. До-
нецький, 18, кв. 6), у підготовче засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримі-
нальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинувачен-
ням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 20.12.2018 року о 15.30 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченого Михайлова М. П. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 
про втрату бланків суворої звітності полісів ОСЦПВ 

в кількості 7 штук:

AM 8363919
AM 8363920
AM 8363921
AM 8363922

AM 8363923
AM 8363924
AM 8363925

Вважати їх недійсними.

Вважати недійсними в зв’язку з втратою:
— Державний акт на право власності на земельну ділянку  

серії ЯЕ №098227, виданий Києво-Святошинським районним відділом 
земельних ресурсів 26 квітня 2007 року, на підставі договору купівлі-
продажу земельної ділянки від 19.12.2006 року №2-4367, зареєстро-
ваний в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на 
землю та на право постійного користування землею, договорів орен-
ди землі за № 010732900561. Державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку видано Шевченку Леоніду Васильовичу. Кадастровий 
номер земельної ділянки 3222482001:01:007:0138.

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

Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народився 25 
квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 18.12.2018 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні які обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.
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Наші золоті 
паралімпійці

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА. 16 переможних медалей за місяць — саме та-
кий доробок поклали до скарбнички успіхів Рівненщини вихо-
ванці рівненського регіонального «Інваспорту». І всі — із пре-
стижних міжнародних змагань.

— Це чемпіонати світу з пауерліфтингу та дзюдо, Європи 
зі спортивних танців на візках. Підсумки просто неймовірні: 
завдяки вам на міжнародній арені постійно здіймали прапор 
України, — зазначив заступник голови Рівненської ОДА Олек-
сандр Корнійчук на зустрічі з тими, хто щодня працює на утвер-
дження іміджу України у світі.

Ці надзвичайно сильні духом хлопці й дівчата щодня йдуть 
і їдуть сюди, до приміщення обласного комунального закладу 
«Інваспорт», що на одній з найстаріших вулиць Рівного Пошто-
вій. Нещодавно він відзначив 25-річчя.

— Відчуваю, що для наших спортсменів ми стали, якщо хо-
чете, другою домівкою: ділимо радощі й тривоги. Але не даємо 
волі емоціям — уперто й наполегливо тренуємося, часто пере-
магаючи силою духу біль і дискомфорт, — каже директор «Ін-
васпорту» тренер спортсменів з пауерліфтингу Андрій Демчук.

Ірина Гусєва, Олександр Назаренко, Галина Галінська, Ольга 
Чайковська, Олександр Помінов, Роман Куров, Світлана Короб-
ка, Іван Сівак, Андрій Товстий — це імена наших переможців. Про 
багатьох з них «УК» уже розповідав: історія рівненського «Інва-
спорту» творилася щодня в незалежній Україні. А про інших на-
ші розповіді ще попереду, адже держава має знати своїх героїв.

Олександр Корнійчук вручив спортсменам та їхнім тренерам 
сертифікати на грошові винагороди: так тримати, переможці!

На Донеччині створюють заказник «Зміїна гора»
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЗАПОВІДНЕ ДОВКІЛЛЯ. У 
Донецькій області створюють 
ландшафтний заказник міс-
цевого значення «Зміїна го-
ра». Ця територія лежить на 
півночі краю між Краматор-
ськом і Слов’янськом на бе-
резі річки Біленька і матиме 

площу понад 245 гектарів. 
Частина заказника (115,78 
га) належить до території 
Миколаївської міської ради 
Слов’янського району, а інша 
(130 га) — до Краматорської 
міської ради. Природна ділян-
ка, розташована на правому 
схилі долини річки, вважа-
ється чудовим зразком різно-
травно-типчаково-ковилово-

го степу, де збереглися рід-
кісні види рослин, занесених 
до Червоної книги України 
та Донецької області. Заказ-
ник повністю відповідає сво-
їй назві «Зміїна гора», оскіль-
ки фахівці вважають дуже ці-
кавими тутешніх плазунів, та-
кож занесених у Червону кни-
гу: мідянка звичайна, візе-
рунковий полоз та інші. 

Як уточнили в департа-
менті екології і природних 
ресурсів Донецької облас-
ної державної адміністра-
ції, на території краю налі-
чується 148 об’єктів при-
родно-заповідного фонду 
загальною площею понад 
97 тисяч гектарів, що стано-
вить 3,67% загальної площі 
о бласті. 

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 офіцій-
ний 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 внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня офіційної публікації законів України та інших норма-
тивно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року. 

Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним дру-
кованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 -3
Житомирська -1 -6 +2 -3
Чернігівська -1 -6 +1 -4
Сумська -1 -6 +1 -4
Закарпатська -1 -6 -2 +3
Рівненська -1 -6 +2 -3
Львівська -3 -8 -2 +3
Івано-Франківська -3 -8 -2 +3
Волинська -1 -6 +2 -3
Хмельницька -1 -6 +2 -3
Чернівецька -2 -7 +2 -3
Тернопільська -1 -6 +2 -3
Вінницька -1 -6 +2 -3

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 -6 +2 -3
Кіровоградська -1 -6 +2 -3
Полтавська -1 -6 +2 -3
Дніпропетровська -1 -6 +2 -3
Одеська +1 -4 -2 +3
Миколаївська +1 -4 +2 -3
Херсонська +2 -3 -2 +3
Запорізька +2 -3 -2 +3
Харківська 0 -5 +1 -4
Донецька +2 -3 +2 -3
Луганська +2 -3 +2 -3
Крим +2 -3 -2 +3
Київ -2 -4 -1 +1

Укргiдрометцентр

Саша Боб — художник поза шаблоном і нудьгою

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. У місті Біл а 
Церква увагу привернула 
афіша місцевого художни-
ка: символічна мадонна з не-
мовлям у чорно-червоно-зе-
лених тонах, яка дуже нага-
дувала бойчуківські живопис-
ні традиції. Тут пройшла пер-
ша персональна виставка мо-
лодого художника Саші Боба. 
У просторому павільйоні чис-
ленні шанувальники вдивля-
лися в інтуїтивні роботи, які ні-
як не назвеш провінційними. 
47 картин «Не з натури» при-
ваблювали цілісністю втілен-
ня образу сучасника-патріота. 

Виставка засвідчила ори-
гінальний погляд митця, який 
проявлявся в колористиці й 
трансформації пропорцій пор-
трета. І його деформації на-
тури були надто влучними, 
їх добре сприймати. Худож-
ник обґрунтовував фарбами 
і контурами не стільки об’єкт, 
скільки інтуїтивне бачення і 
відчуття суб’єкта. І коли це 
зроблено без шаблону і не 
нудно, мистецтво має комер-
ційний успіх.

Саші Бобу 32 роки, його 
живопис цілком зрілий. У ро-
ботах митця відчувається гли-
бокий внутрішній світ, знан-
ня історії й культури, начита-
ність. Від книжок він отримує 
натхнення. Малює все жит-
тя. Його мати згадувала, як 

він років у дев’ять зо-
бразив діда, напев-
но, під впливом 
батька, першо-
го вчителя у ма-
люванні. 

«Свідомо ла-
маю пропорції, 
— розповідає 
художник, — ви-
являю в роботах 
свої дитячі обра-
зи. Син — пер-
ший критик моїх 
робіт, а головний 
— дружина, яка 
вчилася живопи-
су і добре відчу-
ває, коли худож-
ник вклав у робо-
ту душу. Щоб твір 
вийшов кращим, 
треба кудись пої-
хати, вийти із зо-
ни комфорту до 
нових вражень. 
Мої картини бра-
ли участь в арт-
фестивалі в Берлі-
ні, деякі залиши-
лися там у колек-
ціонерів». 

Псевдонім «Са-
ша Боб» прилип 
до нього із само-
го дитинства.  Він закінчив 
Одеський інститут стандар-
тизації та вимірювальної тех-
ніки і вважає, що для худож-
ника важливо не виставля-
ти собі межі. Щоб домогти-
ся внутрішньої свободи, на-
віть брав пензлик у праву ру-

ку, хоч шульга, і головне — не 
прив’язується до певного ес-
тетичного стилю. Вважає су-
часний український живопис 
живим у світовому контексті. 

А про мадонну на афіші ви-
ставки каже: «Цю картину я 
обрав одразу. Мадонна — 
це квінтесенція жіночого, як 
вершник — чоловічого».

Картини Сашка Боба «Святий Георгій», 
«Де Джек» і «Мадонна» приваблюють нестандартними 

рішеннями і кольорами


