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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ:
«Нас не повідомляли про 

грубі порушення. Тому 
наша попередня оцінка,  

що вибори було 
проведено 
належним 

чином».

Маєте трьох і більше 
дітей? Звертайтеся 
по допомогу

СОЦПОЛІТИКА. Задля поліпшення матеріального стану ба-
гатодітних сімей, створення належних умов для виховання ді-
тей у таких сім’ях відучора урядовим рішенням запроваджено 
новий вид соціальних виплат — допомогу на дітей, яких вихо-
вують у багатодітних родинах.

Допомогу призначатимуть на третю й кожну наступну дити-
ну з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними до-
кументами, обсягом 1700 гривень і виплачуватимуть щоміся-
ця по місяць досягнення дитиною шестирічного віку включно.

У Міністерстві соціальної політики акцентують, що для гро-
мадян, які звернуться у період із квітня до червня 2019 року 
включно за наданням допомоги на дітей, яких виховують у ба-
гатодітних сім’ях, цю допомогу призначатимуть також із 1 квіт-
ня 2019 року.

791,6 млн дол. 
купив Нацбанк на міжбанківському 

валютному ринку в першому кварталі. 
За цей час було продано  

лише 166,83 млн дол. 

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

В Україні відбувся пер-
ший тур виборів Пре-

зидента. Явка виборців, за 
даними ЦВК, становила 
63,52%. Саме стільки лю-

дей прийшли на виборчі 
дільниці, щоб зробити сві-
домий вибір і віддати голо-
си за краще майбутнє дер-
жави.

Перший тур виборів 
Президента відбувся в де-
мократичний спосіб. На 

цьому наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Грой-
сман, коментуючи підсум-
ки волевиявлення.

«Ми показали на весь 
світ, а головне — самі собі, 
що Україна стає демокра-
тичною країною. Усі ма-

ли змогу прийти й відда-
ти свій голос за покликом 
серця і розуму», — проко-
ментував Прем’єр.

Глава уряду зауважив, 
що на цих виборах 
значна явка виборців. 
«Це не просто цифра. 

Без тиску, системних 
порушень і заворушень
НА ЧАСІ. Ми показали світові, а головне самі собі,   
що Україна — насправді демократична держава

Голова Представництва ЄС в Україні про враження  
від організації процесу голосування   
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Міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич: «Відчуваю 
борг України перед 
випускниками шкіл 
нацменшин»

АКТУАЛЬНО

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку формування, ведення та 
доступу до Єдиного державного реєстру випадків 
домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі»
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Дві чудодійні валізи та квартира для лікаря 
МЕДРЕФОРМА. Тестовий режим упровадження телемедицини на Харківщині дає змогу  
пересвідчитися в її перевагах та виявити проблемні місця 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Харківська область одна  з 
п’яти, де систему телемеди-

цини впроваджують у пілотному 
режимі. У селі Мала Рогань що-
йно запрацювала  новозбудована 

амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини — перша із 30 
сучасних, які будують на Харків-
щині в межах реформи. 

Амбулаторію оснащено новітнім 
обладнанням, придбаним за кошти 
ОТГ, у будівлі дві квартири для лі-
карів.

За словами заступника голови 
Харківської облдержадміністра-
ції Михайла Черняка, на фіналь-
ній стадії будівництва амбулато-
рії в Краснокутському, Балаклій-
ському районах. Активно працю-
ють будівельники в Зачепилів-
ському та Валківському. Будівни-

цтво триває в усіх районах облас-
ті, а в деяких з них зводять по дві 
амбулаторії. В області затвердже-
но будівництво 50 амбулаторій. 

У Малій Рогані з перших днів 
роботи амбулаторії в тестовому 
режимі запрацювала система те-
лемедичних послуг.

Знайти в Малій Рогані ново-
збудовану амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини вия-
вилося нескладно, а першу інфор-
мацію про неї почув ще на авто-
станції в Харкові, звідки ре-
гулярно до села вирушають 
автобуси.
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європейський суд з прав людини та україна

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

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне про-
вадження № 22016050000000152 (номер справи 236/581/18, номер 
провадження 1-кп/243/245/2019) за обвинуваченням Кассай Людмили 
Олександрівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Кассай Людмила Олександрівна, 30.06.1975 
року народження, яка зареєстрована за адресою: Донецька область,  
с. Старий Крим, вул. Кірова, 2, викликається на судове засідання, яке 
відбудеться 08 квітня 2019 року о 13-30 год., до суду для участі у роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про на-
кладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер спра-
ви 1-кп/243/175/2019) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаус-
това Т. А. викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 09 квітня 2019 року об 11 годині 30 хвилин у залі судового засідан-
ня № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 12015050000000404 (номер справи 1-кп/243/465/2019) 
за обвинуваченням Самохіної Євгенії Вікторівни, 04.09.1974 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошни-
ченко Л. Є. викликає:

Обвинувачену Самохіну Євгенію Вікторівну, 04.09.1974 р.н., яка зареє-
стрована та проживає за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 21-а,  
кв. 14, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 11.04.2019 року  
о 08 год. 45 хв., 22.04.2019 року о 13 год. 00 хв., 21.05.2019 року о 09 год.  
00 хв., у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право постановити ухва-
лу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошово-
го стягнений, в порядку, передбаченому главами 1 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне прова-
дження № 42014080000000652 (номер справи 243/243/3053/15-к, но-
мер провадження 1-кп/243/124/2019) за обвинуваченням Ковінько Яни 
Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983 року на-
родження, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
проспект Россіні, 6/30, викликається на судове засідання, яке відбу-
деться 11 квітня 2019 року о 09-00 год. до суду для участі у розгля-
ді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про на-
кладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22015050000000354 (номер справи 1-кп/243/446/2019) за обвинува-
ченням Орчикова Олега Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А. О. 
викликає обвинуваченого Орчикова Олега Олександровича, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Липнева, будинок № 28, квартира 
№ 3, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 10 квітня 2019 року о 14 годи-
ні 30 хвилин у залі судового засідання №13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне су-
дове провадження.

Захисником обвинуваченого Орчикова О. О. в кримінальному провадженні — 
адвокат Хмаріна Оксана Вікторівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд. 80, кв. 2-А, телефон (095) 800-50-92.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Гаранжі Романа Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман Володимирович 
в підготовче судове засідання, яке призначено на 15-00 год. 15 квіт-
ня 2019 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, Запорізька область. 

Суддя Білоусова О. М.

Диплом М17 № 030608, 
ступінь вищої освіти  

«Магістр» за спеціальністю  
«Дошкільна освіта»,   

виданий Національним  
педагогічним університетом  

ім. М. П. Драгоманова  
на ім’я Шаповал Світлана  

Петрівна, 
вважати втраченим.    

Втрачений договір 
купівлі-продажу земельної 

ділянки, кадастровий номер 
3222482001:001:5068, 

посвідчений 14.05.2018 року, 
зареєстрований в реєстрі 
за №1494 на ім’я  Карабан 

Володимира  
Володимировича,  

вважати недійсним. 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого: АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича  
(к/п № 42016020420000095) у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
10.04.2019 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, каб. 23.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження. 

Суддя Л. Г.Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Анто-
нєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олександра Сергійовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 10.04.2019 о 14 год. З0 хв. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1. У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новак В. П.

ТОВ «Перший український експертний центр» інформує мешканців про до-
строкове припинення Договорів про надання послуг з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій та Договорів про надання послуг з центра-
лізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в 
односторонньому порядку та вважати вищезазначені Договори розірваними:

- з 03.05.2019  по ж/б по вул. Лобановського, 6В;
- з 06.05.2019  по ж/б по вул. Лобановського, 6Г;
- з 07.05.2019  по ж/б по вул. Лобановського, 6Д;
- з 08.05.2019  по ж/б по вул. Лобановського, 4Ж.
Детальніша інформація розміщена у вільному доступі на офіційному сай-

ті Товариства (www.puec.com.ua) та на дошках оголошень вказаних будинків.  

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича (к/п 
№ 4201710000000061), обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для розгля-
ду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться стосовно Няньчура С. М. 
10.04.2019 р. о 15 год. 30 хв., в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142. Няньчур С. М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 23.01.2019 р. прийнято рішен-
ня про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Пісаришена Олександра Володимировича, 11.01.1983 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: місто Брянка Луганської області, вулиця Ювілейна, 6/2, у судові за-
сідання, які проводитимуться в порядку спеціального судового провадження та відбудуться 09 квітня 2019 року о 10 год. 
30 хв. та 13 травня 2019 року о 10 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. в судові засідання оголошення вважається належним повідомленням, а 

кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.  
Суддя Т. Багрій

СПРАВА «ЧЖАН ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZHANG v. UKRAINE)

(Заява № 6970/15)

Стислий виклад рішення від 13 листопада 2018 року
У результаті сутички, яка сталася між чотирма українцями у стані алкогольного 

сп’яніння та групою китайських студентів, серед яких був і заявник, одного з укра-
їнців було смертельно поранено. Заявника було затримано та щодо нього пору-
шено кримінальну справу. Після неодноразового відправлення справи на додат-
кове досудове слідство у зв’язку з його неповнотою у липні 2013 року Київський 
районний суд м. Харкова (далі — районний суд) визнав заявника винним у вчи-
ненні вбивства та обрав йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 ро-
ків. Вирок ґрунтувався на наданих у судовому засіданні показаннях свідків сто-
рони обвинувачення, що були аналогічними узагальненим у попередньо скасо-
ваному вироку. Районний суд відмовився визнати допустимими показання ки-
тайських студентів, які вже виїхали з України, і не могли бути допитані у суді, як 
це передбачалося новим Кримінальним процесуальним кодексом України (далі 
— КПК). Апеляційний та касаційний суди залишили вирок районного суду без 
змін, не прокоментувавши аргумент заявника щодо допустимості доказів у кон-
тексті КПК 1960 року.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на несправедливість та надмірну тривалість 
кримінального провадження, стверджуючи, що доказом для його засудження 
слугували тільки непослідовні показання друзів потерпілого, які неодноразово 
ними змінювалися, тоді як показання свідків на його користь були відхилені су-
дами.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд вказав, що національні суди 
самі визнали суперечність у показаннях друзів потерпілого серйозним недоліком, 
неодноразово повертаючи справу на додаткове досудове слідство. Крім того, по-
силаючись на новий КПК, суди виключили усі показання свідків сторони захис-
ту, оскільки вони не були отримані у судовому засіданні, як це передбачалося но-
вим кодексом. Європейський суд звернув увагу, що таке застосування нових по-
ложень КПК поставило заявника у явно гірше становище порівняно зі стороною 
обвинувачення, яка мала у своєму розпорядженні усіх свідків, тоді як заявник не 
мав жодних показань для свого захисту. Оскільки події відбувалися до набрання 
чинності новим КПК, суди мали прийняти показання свідків сторони захисту, які 
виїхали з України. Національні суди усіх трьох інстанцій не дали жодної оцінки до-
речним та важливим зауваженням заявника щодо серйозних недоліків у показан-
нях свідків сторони обвинувачення, а також незаконності та свавільності виклю-
чення усіх показань свідків сторони захисту з матеріалів справи.

Європейський суд дійшов висновку, що незалежно від того, які норми ма-
ли застосовуватись у справі заявника — КПК України 1960 року або КПК Укра-
їни 2012 року – національні суди при оцінці допустимості доказів тлумачили та 
застосовували положення кримінального законодавства у спосіб несумісний із 
зобов’язаннями держави за Конвенцією та констатував порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції. Також Європейський суд зазначив, що немає потреби розглядати 
скаргу заявника на тривалість кримінального провадження. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу щодо стверджуваної несправедливості судо-

вого розгляду справи заявника;
2.  Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з не-

справедливістю судового розгляду справи заявника;

3.  Постановляє, що немає потреби розглядати питання прийнятності та суть 
скарги заявника на тривалість кримінального провадження щодо нього;

4.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточно-

го відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплати-
ти заявнику 7 500 (сім тисяч п’ятсот) євро та додаткового суму будь-якого подат-
ку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ЖУРАВЛЬОВА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZHURAVLEVA v. UKRAINE)

(Заява № 45526/08)

Стислий виклад рішення від 31 січня 2019 року
Заявниця проживала в двокімнатній квартирі, яку вона зі своїм сином прива-

тизували в рівних частках. Згодом сина заявниці було засуджено до позбавлен-
ня волі, а все його майно, включно з часткою квартири, конфісковано. У подаль-
шому його частку квартири було продано на публічних торгах А. Н., який протя-
гом п’яти років очолював злочинну групу, яка займалась вимаганням нерухомого 
майна осіб. Вони були власниками понад шістдесяти таких квартир.

Заявниця неодноразово зверталась до правоохоронних органів зі скаргами на 
погрози та переслідування її А. Н., а також на зникнення або пошкодження майна, 
яке знаходилось в квартирі, проте її скарги були залишені без задоволення. Піз-
ніше проти А.Н. та його спільників було порушено кримінальну справу та визнано 
винними у вимаганні та інших злочинах і засуджено до різних строків позбавлен-
ня волі, а заявниці присуджено кошти в якості відшкодування моральної шкоди. 

Заявниця також зверталася до суду з цивільним позовом про визнання дого-
вору купівлі-продажу частки квартири А. Н. недійсним, проте у задоволенні її ви-
мог було відмовлено.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за пунктом 1 статті 6, статтею 8 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (далі — Конвенція) та за статтею 1 Першого протоколу 
до Конвенції, що половина її квартири була незаконно продана на публічних тор-
гах а суди під час розгляду її цивільного позову несправедливо відхилили її ви-
моги. Крім цього, заявниця скаржилась за статтею 8 Конвенції на невжиття дер-
жавними органами заходів для її захисту від приниження та надмірного тиску  
А. Н. та його спільників, а також за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на 
несплату А. Н. комунальних платежів за квартиру та постійні крадіжки і завдан-
ня шкоди її майну.

Розглянувши скарги заявниці за статтею 8 Конвенції Європейський суд поси-
лався на рішення у справі «Ірина Смірнова проти України», у якій він вже вста-
новив порушення щодо питань, які розглядались у цій справі. Зокрема, Європей-
ський суд звернув увагу, що державним органам знадобилось приблизно дев’ять 
років для вирішення питання щодо ефективного захисту заявниці від А.Н. і його 
спільників, та зазначив, що національне законодавство не надавало заявниці не-
обхідних процесуальних гарантій для захисту її права на повагу до житла і приват-
ного життя. Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці за пунктом 1 статтею 6, статтею 8 Конвенції та 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на незаконність публічних торгів та 
відхилення судами під час розгляду її цивільного позову відповідних тверджень, 
Європейський суд відхилив їх у зв’язку з тим, що заявниця не вичерпала усіх на-
ціональних засобів юридичного захисту. Інші скарги він визнав неприйнятними у 
зв’язку з необґрунтованістю.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу заявниці за статтею 8 Конвенції на невжиття 

державними органами заходів для її захисту від А.Н. та його спільників, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 

4 000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвер-
тована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

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

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КОСТЮКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF  KOSTYUKOV v. UKRAINE)

(Заява № 18282/18)

Стислий виклад рішення від 21 лютого 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 

скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість криміналь-
ного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного за-
собу юридичного захисту.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального проваджен-
ня у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у 
заявника не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скар-
гами. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Кон-
венції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінального провадження;
3.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику су-

му, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної 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
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оголошення

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

В провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про 
кримінальне правопорушення у якому внесені в ЄРДР за № 22014220000000257 від 06.10.2014 року за обвинуваченням Собченка Олега Ва-
сильовича, 23.06.1966 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 
КК України, Монастирьова Вадима Васильовича, 29.06.1970 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28,  
ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Монастирьова В’ячеслава Вадимовича, 10.03.1992 року народження, у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Михеєнка Сергія Олександровича, 15.03.1976 року народження, у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Бондаренка Олександра Сергійовича, 05.07.1978 року народження, у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Бараненка Андрія Володимировича, 01.08.1988 року народження, 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Ларікова Віктора Олексійовича, 08.09.1981 ро-
ку народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Логінова Дмитра Михайловича, 
27.11.1978 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Кальоних Василя 
Петровича, 07.06.1953 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 
КК України, за яким судом постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Обвинувачені:

- Собченко Олег Васильович, 23.06.1966 року народження, мешкав за адресою: м. Харків, вул. Садова, буд. 18/2, кв. 102  
Луганська область, м. Луганськ, кв. Степовий, 18/92;

- Монастирьов Вадим Васильович, 29.06.1970 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
пров. Герасимівський, буд. 32;

- Монастирьов В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
пров. Герасимівський, буд. 32;

- Бондаренко Олександр Сергійович, 05.07.1978 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, вул. Квит-
кінська, буд. 10, кв. 2;

- Бараненко Андрій Володимирович, 01.08.1988 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків,  
пров. Писарівський, буд. 2;

- Ларіков Віктор Олексійович, 08.09.1981 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: Харківська область,  
м. Лозова, 3-й мікрорайон, буд. 20, кв. 29;

- Логінов Дмитро Михайлович, 27.11.1978 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пр. Перемо-
ги, буд. 72-г, кв. 186;

- Кальоних Василь Петрович, 07.06.1953 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, вул. Працюючих, буд. 14;
- Михеєнко Сергій Олександрович, 15.03.1976 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, вул. Ри-

балко, буд. 47-А, кв. 189.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає зазначених обвинувачених у підго-

товче судове засідання, яке відбудеться 10 квітня 2019 року о 14 годині З0 хвилин в залі № 7 Комінтернівського районного суду м. Харко-
ва, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Справа розглядатиметься колегією суддів Комінтернівського районного суду 
м. Харкова під головуванням  судді Маньковської О. О., суддів Фатєєвої Н. І., Музиченко В. О.

Запрошуємо 9.04.2019 року об 11.00 год. в при-

міщення офісу № 301 за адресою: м.Київ вул. Воло-

димира Сосюри,5 власників суміжних земельних ді-

лянок гр.  Міняєву Ніну Миколаївну та гр. Пестереву 

Юлію Анатоліївну для підписання акта встановлення 

меж земельної ділянки, яка знаходиться  за адресою: 

м. Київ, Деснянський район, вул. Старосільська, 64.

Долга Г. І., конт тел.  050 724 93 92

3 метою недопущення порушення прав та закон-
них інтересів сторін виконавчого провадження по-
відомляємо, що на примусовому виконанні у при-
ватного виконавця виконавчого округу Харківської 
області Попляка Володимира Володимировича пе-
ребуває виконавче провадження № 58401361 з ви-
конання наказу № 905/1774/14 від 28.05.2014 року, 
виданого Господарським судом Донецької області  
про стягнення з ТОВ «Корум Донецькгірмаш» код 
ЄДРПОУ 37790003 суми боргу.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000193 відносно Сумуліді Миколи Георгі-
йовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання відбудеться 10.04.2019 року о 13 год. 45 хв., 
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових за-
сідань № 1.

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

Суддя Жмудь В. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає  як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 10.04.2019 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

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

Суддя А. В.Скорін

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Васильєва Олексан-
дра Модестовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016010000000247 відносно Васильєва Олексан-
дра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 10.04.2019 о 17 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська. 142, зал судових засідань 
№ 1.

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

Суддя  Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Півня Артема Мико-
лайовича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016200350000049 відносно Півня Артема Мико-
лайовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 10.04.2019 о 09 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ. вул. Жилянська. 142, зал судових засідань 
№ 1.

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

Суддя  Новик В. П.

Ліквідатор ТОВ «Технік Енерджі» оголошує кон-
курс з визначення організатора аукціону з продажу 
майна банкрута ТОВ «Технік Енерджі» (Ідентифіка-
ційний код 35076670). 

Організатор аукціону повинен відповідати таким 
вимогам: бути юридичною особою, зареєстрованою 
у встановленому законом порядку; мати ліцензію на 
проведення торгів; мати досвід проведення аукціо-
нів не менше трьох років; мати технічні можливості 
для забезпечення продажу майна боржника шляхом 
проведення аукціону; запропонувати найменшу су-
му винагороди. Організатором аукціону не може бу-
ти заінтересована особа стосовно боржника, креди-
торів та замовника аукціону.

Перелік необхідних документів для участі у кон-
курсі: заява про виконання функцій організатора аук-
ціону із зазначенням відомостей про кандидатуру ор-
ганізатора аукціону (повне найменування, ідентифі-
каційний код, організаційно-правова форма, місцез-
находження юридичної особи, номер телефону та 
інші засоби зв’язку, а також пропозиції щодо суми 
винагороди за проведення аукціону; копії установ-
чих або інших документів, відповідно до яких заяв-
ник має право проводити аукціони; довідка, підпи-
сана керівником юридичної особи, що підтверджує 
технічні можливості заявника для забезпечення про-
дажу майна боржника шляхом проведення аукціо-
ну; довідка, підписана керівником юридичної особи, 
що містить перелік проведених заявником аукціонів, 
для підтвердження його досвіду у цій сфері не мен-
ше трьох років.

Строк прийняття заяв та документів, що підтвер-
джують їх відповідність встановленим вимогам: про-
тягом десяти днів з дня розміщення оголошення.

Спосіб подачі заяв: в письмовому вигляді на по-
штову адресу: 01042, м. Київ, б-р. Дружби Народів, 7, 
оф. 21, арбітражному керуючому Огейчук Т. В.  

Кредитна спілка «Подільська» повідомляє, що 21 
травня 2019 року о 16 годині за адресою: м. Хмель-
ницький, пр-т Миру, 61/1а, оф. 21 відбудуться черго-
ві загальні збори членів кредитної спілки.

Порядок денний: 
1. Заслуховування та затвердження звіту спосте-

режної ради за 2018 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту правлін-

ня 2018 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредит-

ного комітету 2018 рік.
4. Заслуховування та затвердження висновку реві-

зійної комісії 2018 рік.
5. Заслуховування аудиторського висновку, яким 

підтверджена річна звітність кредитної спілки «По-
дільська» за 2018 рік та визначення аудитора (ауди-
торської фірми) для підтвердження достовірності і 
повноти річної звітності кредитної спілки за 2019 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності і ре-
зультатів діяльності кредитної спілки «Подільська» 
за 2018 рік.

7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2019 рік.
8. Про порядок розподілу доходу та покриття 

збитків кредитної спілки.
9. Виключення інформації про засновників кре-

дитної спілки з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Зміни та пропозиції до порядку денного прийма-
ються до 06.05.2019 р. за адресою: Проспект Миру, 
61/1а, оф.21, тел.: 0382-789-585.

Повідомлення про завершення досудового  
розслідування та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування
(в порядку ст. ст. 290, 297-5 КПК України)

Повідомляю, що досудове розслідування у  кри-
мінальному провадженні, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за 
№ 42016000000003393 за підозрою Курченка С. В. 
за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15,  
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4  
ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, 
ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, завер-
шено 28.03.2019.

Стороні захисту надається доступ до матеріалів 
зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до  положень ч. 1 ст. 28 КПК України 
кожна процесуальна дія або  процесуальне рішення 
повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

З огляду на викладене з метою виконання ви-
мог закону щодо додержання розумних строків 
Вам надається можливість здійснювати ознайом-
лення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 42016000000003393 за місцем їх знаходжен-
ня у приміщенні Генеральної прокуратури України за 
адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 24, кабі-
нети 307, 316 (слідчий Піка І. М., прокурори Свідлер 
М. С., Лупу А. К., Подоприхін М. Г.) щоденно (окрім 
суботи, неділі та святкових днів) з 09.00 до 18.00 го-
дини.

У випадку неприбуття до слідчого, прокурора про-
шу завчасно надавати документи, які обґрунтовують 
підстави неявки.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті повідомляє про виклик обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
Каланович Марини Сергіївни, 27 травня 1983 року народження, 
уродженки міста Стаханов Луганської області, зареєстрованої в 
місті Брянка Луганської області по вулиці Богдана Хмельниць-
кого, буд. 6, кв. 6, у судове засідання, яке відбудеться 15 квітня 
2019 року о 16 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченої Каланович М. С. у судове засідан-
ня, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя С. Кунцьо

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Красільникова Олександра Львовича, 16.10.1960 ро-
ку народження, (останні відомі місця проживання: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 10.04.2019 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16 під головуванням 
судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: F121GL43656; F121GL43657
Коротка назва лота/ 
номер кредитного договору:

Права вимоги за кредитним договором №19/02-КР-41/2008; 
права вимоги за кредитним договором №19/02-КР-20/2013 

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

Дата проведення аукціону: 15.05.2019
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, розмі-
щене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/219-at-bank-bohuslav/42050-asset-sell-id-194035

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє третіх осіб Жукова Гаври-
ла Юрійовича та Жукову Людмилу Семенівну, мешкають за адресою: вул. Коблевська, 27, 
кв. 20, м. Одеса, що 17 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин в залі судового засідан-
ня Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роз-
дільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться підготовче судове засідання по цивільній справі  
№ 511/2617/18, провадження № 2/511/114/19, за позовом Жукової Наталії Юріївни до Пер-
шого Приморського відділу державної виконавчої служби м.Одеси Головного територіаль-
ного управління юстиції Одеської області, треті особи: ТОВ «Кей-Колект», Жуков Гаврила 
Юрійовича, Жукової Людмили Семенівни про зняття арешту з нерухомого майна.

Роздільнянський районний суд пропонує третім особам Жукову Гаврилу Юрійовичу та 
Жуковій Людмили Семенівни подати пояснення, заперечення та усі наявні у них докази по 
справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю третіх осіб 
Жукова Гаврила Юрійовича та Жукової Людмили Семенівни або їх представника за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя  О. В. Іванова

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської 

області знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлів-
ни, 16.11.1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинува-
чена Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Харків-
ська область, Чугуївський р-н, с.Стара Гнилиця, вул.Шевчен-
ка (Леніна), 28, кв.1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський 
міський суд Харківської області викликає Богомолову Ва-
лентину Михайлівну у судове засідання, яке відбудеться 11 
квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. в залі Чугуївського місь-
кого суду Харківської області, що розташований за адресою: 
Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. 

Суддя Гуменний 3. І.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 30 
хвилин 10 квітня 2019 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачено-
го Шукальського Валентина Володимировича, 09 січня 1980 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002606, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Мартинов Є. О.
Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в 

провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реє-
страційним №12013150010000889 від 06.12.2013 стосовно Коструби Ігоря 
Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове прова-
дження.

Підготовче судове засідання у спеціальному судовому провадженні 
призначено на 14.00 год. 11.04.2019 (в приміщенні Стрийського міськра-
йонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий 
вул. Валова, 12) .

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Ми-
колайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 
338/16, м. Львів.

Головуючий суддя В. М. Бораковський

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Дадонов Олег В’ячеславович, 

06.07.1968 р.н., уродженець м. Полтава, громадя-
нин України, зареєстрований за адресою: м. Херсон, 
вул. Кримська, 30 кв. 25, на підставі ст.ст. 134, 135, 
297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
09 квітня 2019 року о 09-30 год. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 2 поверх, зал № 19, для розгляду 
кримінального провадження про обвинувачення Да-
донова Олега В’ячеславовича, якому повідомлено 
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суддя  О. Б. Лазарів

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, 

який народився 24 жовтня 1961 року, зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, про-
спект Античний, 6, кв. 5, що проживає за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевченка, 17 
кв. 15, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 09.04.2019 року о 14 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає 

обвинуваченого Якімцова Олега В’ячеславовича, 

19.05.1967 р.н. до Печерського районного су-

ду м. Києва 10 квітня 2019 року на 09-30 год. за 

адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, 

суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судо-

вому засіданні з розгляду кримінального прова-

дження за обвинуваченням Якімцова О. В. за ч. 1 

ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 КвіТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +7 +12 Черкаська +2 -3 +7 +12
Житомирська +1 -4 +8 +13 Кіровоградська +2 -3 +7 +12
Чернігівська +2 -3 +6 +11 Полтавська +2 -3 +5 +10
Сумська +2 -3 +5 +10 Дніпропетровська -2 +3 +5 +10
Закарпатська +1 +6 +12 +17 Одеська -2 +3 +8 +13
Рівненська +2 -3 +8 +13 Миколаївська +2 -3 +7 +12
Львівська -2 +3 +10 +15 Херсонська -2 +3 +7 +12
Івано-Франківська +2 -3 +10 +15 Запорізька -2 +3 +5 +10
Волинська -2 +3 +8 +13 Харківська -2 +3 +3 +8
Хмельницька +2 -3 +7 +12 Донецька -2 +3 +3 +8
Чернівецька +2 -3 +9 +14 Луганська -2 +3 +2 +7
Тернопільська +2 -3 +9 +14 Крим -2 +3 +6 +11
Вінницька +1 -4 +8 +13 Київ -1 +1 +8  +10

Укргiдрометцентр

«Артек» і «Молода 
гвардія» приймають 
юних донеччан

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ОЗДОРОВЧІ КАНІКУЛИ.  100 дітей, які мешкають на прифрон-
товій Донеччині й потребують особливої уваги і соціальної підтрим-
ки, поїхали на оздоровлення в дитячі центри «Артек» і «Молода 
гвардія». Як уточнили в департаменті соціального захисту насе-
лення Донецької облдержадміністрації, у цих закладах, розташо-
ваних відповідно у Пущі-водиці біля Києва та в Одесі, малі донеч-
чани відпочиватимуть 21 день.  У «Молодій гвардії», де вже обжи-
ваються 62 дітлахів, їм запропонували поєднувати оздоровлення із 
заняттями для підвищення інформаційної культури і тренінги з орі-
єнтування в інформаційному просторі. Ще  вони зможуть обміняти-
ся досвідом громадської діяльності й разом з юними журналістами 
дитячих ЗМі взяти учать у реалізації соціальних проектів. 

Не нудьгуватимуть представники Донеччини й у Пущі-водиці, 
де розпочалася тематична зміна «Артек» збирає друзів», під час 
якої різноманітні ігри поєднуватимуть із навчанням. вони стануть 
учасниками всеукраїнського семінару трудової діяльності для дітей 
і підлітків, акції «Ангели-обереги», спрямованої на підтримку укра-
їнських воїнів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил на Дон-
басі, пізнавальних економічних ігор та змагань.  

В гості до Миколи Гоголя
ПРОМОЦІЯ. З 1 квітня на Полтавщині почався тиждень 
святкування 210-го дня народження письменника

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

Учора у селі Гоголево-
му Шишацького райо-

ну Полтавської області від-
крився чудовий центр до-
звілля на місці будинку 
культури, будівлю якого ре-
конструювали. Завершили 
підготовчі роботи й на тери-
торії садиби Гоголя — бать-
ківського маєтку, в якому 
минули дитячі та юнацькі 
роки видатного ювіляра. Цю 
садибу (в ній нині музей) по-
дарували бабусі Миколи Го-
голя Тетяні Лизогуб, прав-
нучці гетьмана Війська За-
порозького Івана Скоропад-
ського. Вона всупереч бать-
кам вийшла заміж за сина 
священика Афанасія Гого-
ля-Яновського. Батьки зми-
лосердилися й подарували 
їй садибу на хуторі і 260 крі-
паків. Пізніше хутір пере-
йшов до батька письменни-
ка Василя, який назвав його 
Василівкою.

Над відбудовою сади-
би працював Лев Вайнгорт, 
який понад 30 років був го-
ловним архітектором Пол-
тави, керував післявоєнною 
відбудовою міста, працював 
над створенням і відновлен-
ням театру імені Миколи Го-
голя, Білої альтанки, мемо-
ріалу Солдатської слави. До 
речі, на його честь названо 
вулицю, на якій тепер мис-
тецько-культурний центр у 
Гоголевому. Він ґрунтовно 
вивчав життя письменника: 
їздив у Петербург, зустрі-
чався з науковцями та істо-
риками, які досліджували 
біографію Гоголя. 

Головним завданням 
Вайнгорта було адміністру-
вання відбудови музею. Про 
початок робіт архітектор 
мріяв, коли ще працював 
доцентом на архітектурно-
му факультеті в будівель-
ному інституті. Тоді став 
давати курсові завдання 
студентам з відбудови му-
зею-садиби Миколи Гого-
ля. Частину їхніх робіт ви-
користали для майбутньої 
відбудови. 

Поступово збирали й іс-
торичні відомості: фотогра-
фії, плани, креслення самого 
Миколи Гоголя, спогади су-
часників, адже будівлі сади-
би згоріли під час Другої сві-
тової війни.                

— Музей-заповідник 
Миколи Гоголя відкрили 

до 175-річчя письменни-
ка. Проводимо тут облас-
ні та всеукраїнські свята, 
міжнародні конференції й 
круглі столи. До нас приїж-
джають гоголезнавці, ко-
лекціонери, митці. Наш му-
зей став відомим науково-
культурним центром, — 
розповідає директор му-
зею-заповідника Миколи 
Гоголя Лідія Єнко.

На заповідній території 
розташовані: батьківський 
будинок, будинок культури, 
флігель, ставки, парк-сад 
із малими архітектурними 
формами. В експозиціях му-
зею представлено особис-
ті речі письменника та йо-
го родини, старовинні літо-
графії й перші видання тво-

рів Миколи Гоголя. Об’єкт 
— один із туристських цен-
трів області.

Нинішнє святкування 
дня народження письмен-
ника на Полтавщині буде 
масовим і складатиметься 
з різноманітних заходів. В 
обласному центрі 1 квітня 
влаштували  бліц-турнір 
«Микола Гоголь — міфи і 
сучасність» для представ-
ників посольств.  У Гого-
левому відбулися відкрит-
тя культурно-мистецько-
го центру і всеукраїнська 
науково-практична кон-
ференція, яка заверши-
лася театралізованим дій-
ством на території му-
зею-заповідника. Присут-
нім запропонували облас-

ні туристські маршрути, 
пов’язані з Гоголівськими 
місцями (Шишаччина, Ди-
каньщина, Миргород і Пол-
тава). У Полтаві поклали 
квіти до пам’ятника Гого-
лю, вручили нагороди ла-
уреатам цьогорічної премії 
імені Миколи Гоголя. Від-
крився традиційний фес-
тиваль «В гостях у Гого-
ля». У Диканьці реставру-
вали пам’ятник видатному 
письменникові й відкрили 
зал гоголівської тематики 
в картинній галереї імені 
Марії Башкирцевої. 

Святкування 210-річчя 
з дня народження Миколи 
Гоголя триватиме тиждень, 
тож ще є час долучитися до 
нього.
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Микола Гоголь зустрічає гостей із Полтави в батьківській садибі

Будівля майбутнього центру дозвілля на вулиці Льва Вайнгорта в Гоголевому

Сумські школярки  
серед найкращих мовознавців України

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТАК ТРИМАТИ! Приєм-
на новина надійшла від журі 
ХIХ Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Пе-

тра Яцика.  Три учениці освіт-
ніх закладів області здобули 
призові місця на підсумково-
му етапі престижного творчо-
го змагання. Перше місце по-
сіла учениця державного Ро-
менського вищого професій-

ного училища Анастасія Ко-
новал (викладач Світлана Яц-
менко), друге — Тетяна Сто-
ян, яка навчається у 5 класі 
Сумської ЗОШ №12 (учитель-
ка Любов Костенко), третє 
— восьмикласниця Сумської 

ЗОШ №21 Катерина Сергієн-
ко (Наталія Охріменко). 

До слова, юні представники 
Сумщини щороку демонстру-
ють чудові результати в цьому 
конкурсі, виборюючи призові 
місця у різних вікових групах.

До 12 квітня у Міжнародному дитячому центрі «Артек» 
триває тематична зміна «Артек» збирає друзів», 
учасниками якої стали понад 900 дітей з усієї України
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