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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Вдячний за рішення ЄС 

про запровадження 
санкцій стосовно 

відповідальних осіб  
за фальшиві  
«вибори» на 

Донбасі». 

Виплати посилюють 
мотивацію 

СОЦПАКЕТ. За участь у навчальних зборах, які проводить Мі-
ноборони у зв’язку із введенням воєнного стану, резервісти й 
військовозобов’язані отримають такі виплати: добові за кожний 
день перебування на зборах (але не по 60 гривень, як усім, а 
20—50% понад 60 гривень залежно від військового звання); се-
редній заробіток на підприємствах (організаціях), де працюють 
призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих 
витрат Міністерством оборони; військовозобов’язаним і резер-
вістам, які не працюють, військові частини виплачують грошо-
ве забезпечення в обсязі прожиткового мінімуму (1762 гривні у 
2018 році). Резервісти отримають також грошові виплати від 1,5 
до 2 прожиткових мінімумів залежно від військового звання; од-
норазове грошове заохочення за підсумками служби в резерві 
торік (від 1600 до 3100 гривень). З нарахованих сум утримують 
ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) і військо-
вого збору (в розмірі 1,5%), повідомляє прес-служба Сухопутних 
військ Збройних сил України.

1,009 млрд
доларів готівкою купили в листопаді 

українці через банківську систему. 
Загалом цьогоріч продаж валюти 

перевищує купівлю
ТРЕНД. В Україні від початку кампанії було успішно проведено 
746 електронних аукціонів

Мала приватизація: 
хто в лідерах

Міністр закордонних справ про вердикт Ради 
Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних 
справ країн-членів
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ДОКУМЕНТИ

Економіка  
України  
за січень — 
жовтень  
2018 року

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Державної стратегії 
реалізації державної політики забезпечення 
населення лікарськими засобами на період до 
2025 року»
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Дефіциту вакцин не буде
ПОСТАВКИ В ОБЛАСТІ. 392 200 доз препаратів виробництва США від кору, паротиту  
та краснухи (КПК) розподілено й направлено в області

Профільне міністерство за-
кликає департаменти охоро-

ни здоров’я облдержадміністрацій 
максимально оперативно зробити 
подальший перерозподіл у межах 
області й контролювати ситуацію 
із залишками вакцин у закладах 
охорони здоров’я. Дефіцит вакцин 

за повної забезпеченості лише че-
рез нескоординованість дій місце-
вої влади — неприпустиме явище.

«За умови планового середньо-
місячного споживання усі області 
мають необхідну кількість вакцин 
з багатомісячним запасом», — ко-
ментує ситуацію перший заступ-

ник генерального директора Цен-
тру громадського здоров’я МОЗ  
Віктор Ляшко.

Це постачання вакцини КПК 
планове. Найближчими дня-
ми всі області отримають понов-
лення запасів. Усі вакцини якіс-
ні та ефективні, їх прекваліфіку-

вала Всесвітня організація охо-
рони здоров’я. Закупив їх Дитя-
чий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за ко-
шти державного бюджету на за-
мовлення Міністерства охорони 
здоров’я. Безоплатно зробити ще-
плення КПК та надолужити про-
пущені дози вакцини можуть усі 

діти до 18 років, а також дорослі з 
груп ризику: військові, учасники 
операції Об’єднаних сил, студен-
ти, освітяни і медики.

Наступну поставку вакцин проти 
кору, паротиту та краснухи запла-
новано на кінець грудня 2018 року, 
повідомляє прес-служба МОЗ.

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ 

На першому місці в рейтингу успішності — Львів 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

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

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

Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 07.09.1972 року, зареєстро-
ваний за адресою: Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Кірова, 6, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання на 17.01.2019 ро-
ку о 15.30 годині, зал 231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

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, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово проживала за адресою: 
м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв. 126, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
28.01.2019 р. о 13 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд 
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду, перед-
бачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Паспорт громадянина України, 
серія МС № 572776, виданий 

Тернопільським МВ УМВС України 
3 серпня 1999 року на ім’я Яненка Олега 

Юрійовича, вважати недійсним 
з 6 грудня 2018 року 
у зв’язку з втратою.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає криміналь-
не провадження № 712/11119/16-к, відносно Постоялка Віталія 
Вікторовича за підозрою у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України. Обвинуваче-
ний Постоялко Віталій Вікторович, 19.09.1987 року народження, 
зареєстрований за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. 
Хацьки, вул. Шевченка, 187, викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 17 грудня 2018 року о 09 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Терещенка Євгена Олександрови-
ча, 19.05.1990 року народження, уродженця смт Комісарівка 
Перевальського району Луганської області, українця, громадя-
нина України, зареєстрований та проживає за адресою: Луган-
ська область, Перевальський район, смт Комісарівка, вул. Го-
голя, 9, кв. 6.

Судове засідання відбудеться 26 грудня 2018 року об 11 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL38602-F11GL38686
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 28.01.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
40790-asset-sell-id-186745

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 986 
Київ

Питання діяльності  
Міністерства у справах ветеранів України

Кабінет Міністрів України ПОсТАнОвляє:
1. Утворити Міністерство у справах ветеранів України.
2. Ліквідувати Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників ан-

титерористичної операції.
3. Установити, що Міністерство у справах ветеранів є правонаступником майна, 

прав та обов’язків Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, що ліквідується.

4. Утворити комісію з ліквідації Державної служби України у справах ветеранів ві-
йни та учасників антитерористичної операції. 

Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника Голови Державної 
служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції — 
Мальцева Ігоря Всеволодовича.

Голові комісії:
затвердити її персональний склад;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної служби Укра-

їни у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результа-

ти проведеної роботи.
5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
6. Міністерству у справах ветеранів у місячний строк подати Кабінетові Міністрів 

України проект Положення про Міністерство.
7. Міністерству фінансів підготувати та подати Кабінетові Міністрів України про-

позиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік», передбачивши видатки, необхідні для утримання Міністерства у справах 
ветеранів.

8. Фонду державного майна разом з Міністерством у справах ветеранів внести 
в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщен-
ня Міністерства. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2018 р. № 986

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р.  
№ 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи ви-
конавчої влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28,  
ст. 793):

1) після позиції
«Мінагрополітики 1»

доповнити такою позицією:
«Мінветеранів 1»;

2) виключити таку позицію:
«Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

1».

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

1) після позиції
«Мінагрополітики 360 356»

доповнити такою позицією:
«Мінветеранів 325 325»;

2) виключити таку позицію:
«Державна служба України у справах ветеранів війни  
та учасників антитерористичної операції

115 115».

3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої 
влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів Украї-
ни, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 74, ст. 2105):

1) розділ I доповнити абзацом такого змісту:
«Міністерство у справах ветеранів України»;
2) у розділі II абзац двадцять другий виключити;
3) абзац третій пункту 12 розділу III виключити.
4. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 р. № 330 

«Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 39, ст. 1486) після позиції 

«Міністр інформаційної політики» 
доповнити такою позицією:
«Міністр у справах ветеранів».

сПРАвА «вИШняКОв ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE OF VYSHNYAKOV v. UKRAINE)

(Заява № 25612/12)

стислий виклад рішення від 24 липня 2018 року
У червні 2009 року, після розлучення подружжя, яке мало дитину, національний 

суд виніс рішення, яким було встановлено порядок доступу батька (далі —заявник) до 
дитини. Однак мати ігнорувала рішення суду і щоразу перешкоджала спілкуванню заяв-
ника з донькою. Мати з донькою переїхали до іншого міста, що фактично унеможливи-
ло спілкування заявника з дитиною.

З огляду на те, що мати дитини перешкоджала виконанню рішення суду, заявник нео-
дноразово звертався до державної виконавчої служби про забезпечення його виконання. 

У 2009 році, коли заявник вперше звернувся до державної виконавчої служби, держав-
ним виконавцем не було вчинено жодних виконавчих дій, оскільки законом не був вста-
новлений порядок примусового виконання таких рішень. У 2012 році за заявою заявника 
було відкрито ще одне виконавче провадження, яке після офіційного повідомлення ма-
тері про рішення, було закрито.

Крім того, заявник неодноразово звертався до міліції, проте кримінальне проваджен-
ня було закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину.

До Європейського суду заявник скаржився за статтями 6 та 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на невиконання рішення су-
ду про надання права доступу до його малолітньої доньки. Також заявник скаржився за 
статтями 2, 6, 13 та 14 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 12 до Конвенції, що національ-
ні суди не оцінили усі відповідні факти у справі про визначення місця проживання дити-
ни, а він зазнав дискримінації за ознакою статі. Крім того, заявник просив Європейський 
суд вказати Уряду на необхідність вжиття заходів загального характеру для вирішення 
питань, які призвели до порушення Конвенції у цій справі.

Cкаргу заявника на невиконання рішення суду про надання доступу до дитини Євро-
пейський суд вирішив розглянути у світлі статті 8 Конвенції.

Розглянувши цю скаргу, Європейський суд дійшов висновку, що протягом усього пе-
ріоду, коли рішення суду мало обов’язковий характер для сторін, національні органи вла-
ди не вжили необхідних, достатніх та оперативних заходів з метою забезпечення права 
доступу заявника до його малолітньої доньки. Протягом більше шести років за рішенням 
не вчинялись необхідні виконавчі дії.

Європейський суд вказав, що бездіяльність національних органів влади була здебіль-
шого наслідком недостатньо розвинутих законодавчих та адміністративних механізмів. 
Зокрема, наявні механізми були недостатніми для прискорення добровільного дотри-
мання домовленостей із залученням фахівців служби у справах дітей та сім’ї, а також 
не передбачали конкретних заходів, які б могли бути вжиті відповідно до принципу про-
порційності, з метою забезпечення примусового виконання рішення про право доступу 
до дитини. Європейський суд дійшов висновку, що було порушено статтю 8 Конвенції у 
зв’язку з невиконанням рішення про надання заявнику доступу до його дитини.

Скарги заявника стосовно визначення місця проживання дитини та його дискриміна-
цію за ознакою статі Європейський суд вирішив розглядати за статтею 14 у поєднанні зі 
статтею 8 Конвенції. З огляду на всі обставини справи Європейський суд дійшов висно-
вку, що ці скарги мають бути відхилені як явно не обґрунтовані відповідно до підпункту 
«а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника на необхідність вжиття заходів загального характеру 
шляхом прийняття відповідного законодавства для вирішення питань, які призвели до 
порушення Конвенції у цій справі, Європейський суд зазначив, що немає потреби вка-
зувати на будь-які заходи загального характеру на національному рівні, які могли б бу-
ти необхідними для виконання цього рішення. Європейський суд наголосив, що його рі-
шення є установлюючими за своєю природою та що зазвичай саме держава має обирати 
під наглядом Комітету міністрів Ради Європи заходи, які слід запровадити у її національ-
ній правовій системі з метою виконання свого обов’язку за статтею 46 Конвенції, за умо-
ви, якщо такі заходи відповідають висновкам, викладеним у рішенні Європейського суду.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу на невиконання рішення про надання доступу до ди-

тини, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з невиконанням рі-

шення про надання доступу до дитини;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відпо-

відно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику та-
кі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i)  7 500 (сім тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, яка має бути сплачена 
на банківський рахунок його представника, пана Тарахкала;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».

сПРАвА «БАКЧИЖОв ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE OF BAKCHIZHOV v. UKRAINE)

(Заява № 24874/08)

стислий виклад рішення від 30 жовтня 2018 року
22 січня 2007 року суд першої інстанції визнав заявника винним у заподіянні ті-

лесних ушкоджень іншій особі та обрав йому покарання у виді позбавлення волі на 
строк п’ять років. Заявник відбував своє покарання у Бориспільській виправній коло-
нії №119 (далі — виправна колонія), звідки 17 червня 2011 року він був умовно-до-
строково звільнений.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за статтями 3, 4, 8, 13 та 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на жорстоке поводження у виправній колонії, неналежні умови 
тримання його під вартою, ненадання йому належної медичної допомоги та відсутність 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим, а також на примусову працю 
у виправній колонії, перегляд його кореспонденції адміністрацією виправної колонії та 
перешкоджання здійсненню його права на подання індивідуальної заяви.

Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції щодо побутових умов 
тримання заявника у виправній колонії зазначивши, що серйозний брак простору у 
в’язничних камерах чи переповненість у сукупності з іншими недоліками може вважа-
тись впливовим чинником для визначення чи є умови тримання такими, «що принижу-
ють гідність» у розумінні статті 3 Конвенції. 

Щодо скарг заявника на неможливість отримати копії документів для обґрунтуван-
ня своєї заяви та перешкоджання органами влади листуванню заявника з Європей-
ським судом, Суд вказав, що заявник не надав жодних доказів та детально не обґрун-
тував свої твердження щодо такого порушення, і дійшов висновку, що держава дотри-
малася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.

Розглянувши всі наявні матеріали щодо стверджувального жорстокого поводжен-
ня з заявником у виправній колонії та скаргу на неналежну медичну допомогу Європей-
ський суд дійшов висновку щодо необґрунтованості цих скарг та визнав цю частину за-
яви  неприйнятною відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Решту скарг заявника за статтями 4, 8 та 13 Конвенції Суд визнав неприйнятними 
у зв’язку з тим, що немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнят-
ності та суті цих скарг. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 3 Конвенції на умови тримання заявни-

ка під вартою, а решту скарг за цією статтею — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з умовами триман-
ня заявника під вартою;

3. Постановляє, що Україна дотрималася своїх зобов’язань за  статтею 34 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суть 

скарг за статтями 4, 8 та 13 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які ма-

ють бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу:

(i)  9 000 (дев’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути сплачені за-
явнику;

(ii)  4 400 (чотири тисячі чотириста) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які ма-
ють бути сплачені на банківський рахунок представника заявника, пана Михайла Та-
рахкала;

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

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

сПРАвА «левЧенКО ТА ІнШІ ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE LEVCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 6966/13 та 2 інші заяви)

стислий виклад рішення від 08 листопада 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. У заяві № 6966/13 заявник скаржився також за іншими положення-
ми Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 1 статті 6 та 13 Конвенції, Європей-
ський суд послався на рішення у справі «Красношапка проти України», у якому він 
вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій 
справі.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих спра-
вах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та що у заявників не 
було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, та конста-
тував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

Скарги заявника у заяві № 6966/13 за статтею 3 Конвенції Європейський суд ви-
знав такими, що не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 
35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих 
Конвенцією або протоколами до неї.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних прова-

джень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридично-
го захисту, а решту скарг заяви № 6966/13 неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 
Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;

4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

сПРАвА «сОЗОнОв ТА ІнШІ ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE OF SOZONOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 29466/12 та 11 інших заяв)

стислий виклад рішення від 08 листопада 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на порушення принципу рівності сторін в апеляційному 
провадженні у зв’язку з неповідомленням їх про апеляційні скарги відповідачів. 

Розглянувши скарги, Європейський суд вказав, що принцип рівності сторін вима-
гає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу  за та-
ких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилежною сторо-
ною. Крім цього, кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитись із 
зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною 
скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження з цього приводу.

Європейський суд вирішив, що національні суди, розглянувши подані у справах 
заявників апеляційні скарги та не здійснивши спроб дізнатись, чи були вони вруче-
ні заявникам або чи були заявники повідомлені про апеляційні скарги будь-яким ін-
шим чином, позбавили їх можливості надати зауваження щодо поданих у їхніх спра-
вах апеляційних скарг та не виконали свого зобов’язання щодо дотримання закрі-
пленого у статті 6 Конвенції принципу рівності сторін. Отже, було порушення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у 

зв’язку з несправедливістю цивільних проваджень;
4. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в таблиці у додатку; які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.». 

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Заїченка Анатолія Анатолійовича, 
05.08.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Горького, 
21), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19 грудня 2018 року об 11 год. 00 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, каб. 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.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає об-
винуваченого Верховоду Сергія Миколайовича, 27.11.1980 
року народження, уродженця селища Дормідонтівка Вя-
земського району Хабаровського краю РФ, зареєстровано-
го за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, 
с. Новоахтирка, вул. XXI П’ятирічки, 1, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 28.12.2018 р. о 10 год. 00 хв. у 
залі судового засідання № 19, по вул. Грушевського, 17 в  
м. Вінниці, по кримінальному провадженню, по обвинувачен-
ню Верховоди С.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Явка обвинуваченого Верховоди Сергія Миколайовича в 
зазначене судове засідання обов’язкова. У разі неможливос-
ті з’явитися до суду, просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі судді-
доповідача Шлапака Д. О., суддів Кашпрука Г. М., Шидлов-
ського О. В.

Старобільський районний суд викликає як обвинува-
ченого Крупицького Анатолія Федоровича, 02.05.1973 ро-
ку народження, уродженця с. Калюс Новоушинського ра-
йону Хмельницької області, громадянина України, зареє-
строваного за адресою: вул. Щорса, 2, с. Миньківці, Дуна-
євецький район, Хмельницька область, за обвинуваченням 
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся о 09 годині 40 хвилин 21 грудня 2018 року. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні 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 опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Старобільський районний суд викликає як обвинувачено-
го Несміянова Костянтина Леонідовича, 10.11.1980 року на-
родження, уродженця м. Луганськ Луганської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: вул. Огнє-
ва, 44, м. Луганськ Луганської області, за обвинуваченням у 
скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове за-
сідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 20 груд-
ня 2018 року. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує осо-
бу. Судове засідання відбудеться в приміщенні Старо-
більського районного суду Луганської області за адре-
сою: 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 опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/18452/18 відносно Козлова Сергія Івановича, 
07.11.1963 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Краснодон, вул. Шевченка, буд. 38, кв. 43, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Козлова Сер-
гія Івановича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 9 січня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., 
Попова O. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Андріянова Олек-
сандра Олександровича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11865/18 за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Андріянова Олександра Олександровича за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 28 грудня 2018 
року о 09.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайлова Олега Ві-
талійовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/7654/17 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Михайлова Оле-
га Віталійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 28 грудня 
2018 року о 10.00 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Будаг’янца Юрія Ге-
оргійовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 409/1654/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Будаг’янца 
Юрія Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 груд-
ня 2018 року о 09.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/13449/18 відносно Череватого Андрія Микола-
йовича, 12.05.1964 року народження, зареєстрованого 
за адресою: м. Луганськ, пров. Уральський, буд. 9, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Черевато-
го Андрія Миколайовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 9 січня 2019 року о 15.30 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., 
Попова O. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/1375/16-к відносно Улезька Володимира Івано-
вича, 01.01.1959 року народження, зареєстрованого за 
адресою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, буд. 50, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. 

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Улезька Во-
лодимира Івановича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 10 січня 2019 року о 14.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. М., судді Юрченко С. О., 
Попова О. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Япринцева Миколу Захаро-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Леніна, 60) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/9549/16-к за обвинуваченням Япринцева Миколи 
Захаровича за ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 
10.01.2019 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК 
України. У разі відсутності можливості прибути до суду у 
встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний 
повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом 
подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну 
електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або 
на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Н. В. Бойко

Старобільський районний суд викликає як обвинува-
ченого Шубочкіна Ігоря Едуардовича, 22.07.1993 року 
народження, уродженця смт Новопсков Луганської об-
ласті, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Магістральна, б. 270В/8, смт Новопсков Луган-
ської області, за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 
о 10 годині 40 хвилин 20 грудня 2018 року. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. Судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Старобільського районного суду Луган-
ської області за адресою: м. Старобільськ Луганської об-
ласті, вул. Миру, 38-А, головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/7886/18 стосовно Задираки Не-
ллі Акопівни, 24.08.1949 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Задирака Н. А. заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, про-
спект Переможців (Кірова), 23/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Задираку 
Неллі Акопівну в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 8 січня 2019 року о 15.30 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипник С. М.,  
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кравцова Олексан-
дра Володимировича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/343/16-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Кравцова Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 грудня 2018 
року о 14.30 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Соляника Ігоря 
Олександровича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/13440/18 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Соля-
ника Ігоря Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
28 грудня 2018 року о 09.30 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шубіна Олексан-
дра Васильовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Шубіна 
Олександра Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України 27 грудня 2018 року о 14.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL38268 Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №О/12-08 від 02.09.2008

F22GL38269

Майнові права за договором кредиту за овердрафтом №015/08 від 03.03.2008, 
права вимоги за договором кредитної лінії №117/07 від 26.09.2007, права вимоги 
за договором кредиту за овердрафтом №024/08 від 20.03.2008 та права вимоги за 
договором кредиту за овердрафтом №016/08 від 03.03.2008

F22GL38270 Права вимоги за договором кредитної лінії №36 від 25.10.2006
F22GL38271 Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №008/08 від 29.01.2008
F22GL38272 Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №О/05-08 від 24.03.2008

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) — 03.01.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу   www.prozorro.sale 
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення 
електронного аукціону   відкритих торгів (аукціону)/електронного  
    аукціону по кожному лоту вказується  
    на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота  http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської 

області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) 
знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22018130000000197 від 21.05.2018 року за обвинуваченням 
Шматова Олександра Миколайовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області 
Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Шматова Олександра 
Миколайовича, 11.03.1967 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарняний, буд. 3, 
у відкрите судове засідання, яке відбудеться 08.01.2019 року 
о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у 
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає да-
ту нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської 

області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 
38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 
за 22017130000000274 від 04.12.2017 року за обвинуваченням 
Гребенюка Андрія Валерійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області 
Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Гребенюка Андрія Ва-
лерійовича, 11.03.1967 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Цен-
тральна (Радянська), буд. 5, кв. 4, у відкрите судове засідання, 
яке відбудеться 08.01.2019 року об 11.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 
буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у 
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає да-
ту нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота:  1, 2, 3  
Короткий опис  1: Акції прості іменні АТ «Райффайзен Банк
активів (майна) в лоті Аваль», UA4000069603,в кількості 52856 шт.
  2:Акції прості іменні ПАТ «Укртелеком»,  
  UA4000137244, в кількості 186667 шт.
  3:Акції прості іменні ПАТ «УКРНАФТА»,   
  UA4000117501, в кількості 750 шт. 
 
Організатор відкритих  ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua/
торгів (аукціону)/
електронного аукціону   
Дата проведення відкритих  19.12.2018
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:    
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення відкритих
торгів (аукціону)/  торгів (аукціону) вказується на веб-сайті
електронного аукціону ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua/ 
Детальна інформація http://www.fg.gov.ua/assets-selling?filter-date=&filter_ 
щодо лота  order=&filter_order_Dir=&limitstart=&task=&selectbank 
  =160 

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота:  5, 6  
Короткий опис  5: Акції прості іменні ПАТ «ЦентрЕнерго»,
активів (майна) в лоті UA4000079081, в кількості 8333 шт.
  6: Акції прості іменні ПАТ «ДонбасЕнерго»,  
  UA4000080675, в кількості 833 шт.
Організатор відкритих  ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua/
торгів (аукціону)/
електронного аукціону   
Дата проведення відкритих  20.12.2018
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:    
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення відкритих
торгів (аукціону)/  торгів (аукціону) вказується на веб-сайті
електронного аукціону ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua/ 
Детальна інформація http://www.fg.gov.ua/assets-selling?filter-date=&filter_ 
щодо лота  order=&filter_order_Dir=&limitstart=&task=&selectbank 
  =160 

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (цінних паперів) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 11, 16, 4, 15, 14, 19, 18
Короткий опис активів  
(майна) в лоті

11: Акції прості іменні АТ «АК»Богдан Моторс», UA4000134688,в кількості 150000шт.; 16: Акції 
прості іменні ПрАТ «УФБ», UA4000079057, в кількості 8шт.; 4: Акції прості іменні ПрАТ «МЗВМ», 
UA4000079024, в кількості 1500шт.; 15: Акції прості іменні ПрАТ «УМВБ», UA4000062632, в 
кількості 1800шт.; 14: Акції прості іменні ПрАТ «ІнвестБудсервіс «, UA4000107742, в кількості 
22200000шт.; 19: Акції прості іменні ПАТ «ЗНВКІФ «Інноваційні технології», UA4000078976, в кіль-
кості 27528000шт.; 18: Акції прості іменні ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», UA4000200463, 
в кількості 12000шт.

Організатор відкритих торгів  ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» http://fbp.com.ua/.
(аукціону)/електронного 
аукціону:  
Дата проведення відкритих     18.12.2018
торгів (аукціону)/
електронного аукціону
Час проведення відкритих       Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) вказується на веб-сайті ПрАТ«Фондова
торгів (аукціону)/                      біржа«Перспектива» http://fbp.com.ua/
електронного аукціону: 
Детальна інформація               http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/40837-asset-sell-id-186944
щодо лота: 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Михайлові Щепкіну, 
побратимові Кобзаря

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У сели-
щі Краснопілля на Сумщи-
ні на приміщенні районного 
Палацу культури урочисто 
відрили меморіальну дошку 
видатному акторові, земля-
кові, близькому другові Та-
раса Шевченка Михайлові 
Щепкіну. Як повідомили го-
лова Краснопільської ОТГ 
Юрій Яремчук та голова ра-
йонної ради Віталій Саво-
ненко, завдяки невтомним 
пошукам місцевого краєз-
навця Олександра Козиря 
вдалося встановити, що Ми-
хайло Щепкін із 4 років жив 
у селі Проходи поблизу села 
Тур’я, де управителем ма-
єтку графа Волькенштейна 
працював його батько Се-
мен Григорович. Населені 
пункти Проходи, Тур’я, Ми-
ропілля, Охрімівка (Успенка), що неподалік Краснопілля, стали для 
майбутнього актора особливо дорогими і пам’ятними, адже тут від-
булося його становлення як особистості, тут він знайшов своє сімей-
не щастя, звідси розпочався шлях талановитого українського юна-
ка у велике мистецтво. Урочистості увінчали дві вистави для дітей і 
дорослих, підготовлені трупою Сумського академічного театру дра-
ми і музичної комедії, який багато років має ім’я Михайла Щепкіна. 

Куст як національна спадщина
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. Обряд «Водіння Кус-
та», який зберігся в єдиному в Україні се-
лі Сварицевичі Дубровицького району, став 
частиною нематеріальної культурної спад-
щини України. Це зафіксовано відповідним 
наказом Міністерства культури.

Щороку на свято Трійці в цьому поліському 
селі місцеві, як тут кажуть, «водять Куста». 
Обряд, до слова, перейшов у християнство з 
язичницьких часів (свого часу «УК» розпові-
дав про нього детально й порушував питання 
збереження цієї унікальної спадщини).

Куст — це дівчина, яку на Трійцю прикра-
шають зеленню — кленовими гілками, кали-
ною, співаючи обрядові пісні. Потому всі ра-
зом прямують на службу до церкви. А опісля 
— на могили рідних: клечають їх і голосять 
(теж за спеціальним обрядом). Молодь готує 
кусти — гурти дівчат, які йдуть від хати до ха-
ти з кустовими піснями.

У 1971 році народний родинний аматор-
ський ансамбль Чудиновичів відродив цей 
обряд. До речі, днями він представляв Украї-
ну в соборі святого Володимира в Парижі на 
фестивалі «Поліфонія — колекція культурної 
спадщини, що зникає».   

— У Сварицевичах щороку проходить 
обласний відкритий фестиваль народно-
го мистецтва «Водіння Куста», мета якого 
— збереження багатовікової спадщини По-
лісся, звичаїв і традицій, — каже начальник 
управління культури і туризму Рівненської 
ОДА Ярослав Мельник. — Зацікавленість 
автентикою в суспільстві постійно зростає, 
тож поліський Куст не зникне, а прислужить-
ся нащадкам.  

Допомагають птахам вижити
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Щорічна акція 
закарпатських лісівників «На-
годуй птахів узимку» розпо-
чалася в держлісгоспі «Ужго-
родський». Директор разом із 
кількома працівниками прий-
шов у гості до гуртківців За-
карпатського обласного еко-
лого-натуралістичного цен-
тру. Разом з юними захисни-
ками природи виготовляли го-
дівнички для пернатих, для чо-
го принесли виготовлених для 
збирання 50 комплектів. 

«Маємо на меті не лише до-
помогти птахам пережити зи-
мові холоди і нестачу їжі, а й 
сприяти формуванню актив-
ної життєвої позиції дітей, вчи-
ти їх розуміти і любити приро-
ду», — сказав директор держ-
підприємства Василь Кий.

Лісівники привезли скла-
дові годівничок — вирізані 
за розмірами дощечки, щоб 
дати змогу дітям самостійно 

збивати їх, доводячи до го-
товності. Під час виготовлен-
ня лісівники пояснювали ді-
тлахам, як і чим підгодовува-
ти пташок. 

Після завершення роботи 
кожен школяр мав змогу взя-
ти годівничку із собою, щоб 
на власному городі або побли-

зу будинку встановити її й по-
класти корм. 

«Наші діти живуть у гармонії 
з природою, — сказав дирек-
тор еколого-натуралістично-
го центру Олександр Геревич. 
— Наш просвітницький заклад 
уже багато років спів працює 
із закарпатськими лісівника-

ми, і бачимо, що від такого тіс-
ного спілкування підростаюче 
покоління отримує велику ко-
ристь». 

Надалі лісівники проведуть 
такі зустрічі, щоб ознайоми-
ти дітей із правилами підгодів-
лі птахів і в інших районах За-
карпаття.
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Школярка винайшла імплантати,  
що захистять від блискавки 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ. 
Свої науково-технічні проекти 
під час ІХ Всеукраїнської на-
уково-технічній виставки-кон-
курсу молодіжних інновацій-
них проектів «Майбутнє Укра-
їни» у Києві представили 120 

учасників Малої академії наук 
України.

Виставка-конкурс охопи-
ла сім номінацій. Конкур-
санти демонстрували мо-
делі й макети, здійснюва-
ли стендовий захист проек-
тів, відповідаючи на запи-
тання членів журі та гостей 
виставки. 

Як повідомляє прес-служба 
обласного департаменту осві-
ти і науки, в номінації  «Тех-
нічна творчість та винахідни-
цтво» учениця 11 класу Рубі-
жанського ліцею, вихованка 
очно-заочної школи «Луган-
ська обласна мала академія 
наук учнівської молоді» Алі-
на Криворучко посіла перше 

місце з роботою «Імплантати 
з йонами титану як ефектив-
ні матеріали для захисту від 
блискавок» і отримала запро-
шення на навчання до Націо-
нального технічного універси-
тету України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» на інженерно-
технічний факультет.

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
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дощ сніг

Дорослі і діти разом будують годівнички для птахів

Юні учасники обласного фестивалю народного мистецтва «Водіння Куста» 
добре знаються на обрядових дійствах 

У Краснопіллі відкрили 
меморіальну дошку видатному 
акторові Михайлу Щепкіну
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