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кУРСИ вАЛЮт/БАнківСЬкі МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 4 квітня 2019 року
USD 2708.1121 EUR 3044.7304 RUB 4.1558 / AU 349847.46 AG 4068.94 PT 230189.53 PD 387530.84

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КЕЙ БЕЙЛІ ГАТЧІСОН: 
«Неприпустимо,  

що українських моряків 
тримають у в’язниці 

Москви. Тож маємо 
подбати, щоб у нас була 
змога стримувати дуже 

агресивну Росію».

Знайшлося  
п’ятеро сміливців 

РЕФОРМА ГТС. Угоду про створення спільної робочої групи із 
п’ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими 
у підтримці процесу анбандлінгу та подальшій участі в управлін-
ні українською ГТС, підписали НАК «Нафтогаз України», АТ «Укр-
трансгаз» і ПАТ «Магістральні газопроводи України». Українській 
стороні допоможуть створити незалежного оператора газотран-
спортної системи відповідно до європейського законодавства, піс-
ля чого європейські партнери зможуть долучитися до управління 
оператором ГТС. До робочої групи входять GRTgaz S.A. (Фран-
ція), N.V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam S.p.A. (Італія), 
Eustream a.s. (Словаччина) й Fluxys S.A. (Бельгія).

Профільні експерти європейських операторів допомагатимуть зі 
створенням незалежного українського оператора ГТС і поданням 
заявки на його сертифікацію до НКРЕКП та Секретаріату Енерге-
тичного співтовариства, братимуть участь у розробленні плану мо-
дернізації ГТС для забезпечення її технічної надійності й ефектив-
ності. Вони надаватимуть консультаційну підтримку, повідомляє 
прес-служба НАК.

61,32 млрд грн
становило надходження ЄСВ за три місяці 
2019 року. Це на 23,2% більше, ніж торік 

за аналогічний період
АКТУАЛЬНО. Кліматично-природні чинники  
істотно коригують плани лісовідновлення

Посол США в НАТО про намір Альянсу забезпечити 
прохід суден України Керченською протокою 
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Експерти критикують 
законопроект, згідно з яким 
особи, що отримують високі 
доходи, повинні віддавати  
з них до 48% 

На Черкащині шукають шляхи 
мінімізації негативного впливу 
діяльності підприємств 
на довкілля центральних 
областей 

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ 

Популярні ліки можуть здешевшати  
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Рішення про референтне ціноутворення на деякі медпрепарати 
набуде чинності з 1 липня

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

На початку роботи урядовці 
не змогли оминути увагою 

перший тур президентських 
виборів. Україна — це не просто 
місце на карті, у нас є 45 міль-

йонів причин любити рідну дер-
жаву, яка довела всьому світу 
свою відданість демократичним 
цінностям. На цьому наголо-
сив Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман під час засідання уря-
ду, коментуючи підсумки пер-
шого туру виборів Президента.

Він зазначив, що секрет успі-
ху України простий: треба лю-
бити свою країну, вірити у свої 
сили і добросовісно робити свою 
роботу. «Закликаю всіх до цьо-
го, — сказав Володимир Грой-
сман. — Будь-які зміни можемо 
робити разом — через свою від-

повідальність і відповідальність 
мільйонів. Україна — це велика 
європейська країна з безмеж-
ними можливостями». 

Сьогодні треба позбутися 
відчуття меншовартості й по-
боювання, що щось не вийде. 
Не слід піддаватися розчару-

ванням, хоч як би було склад-
но. Будь-який результат да-
ється лише сумлінною працею. 
Прем’єр зазначив, що в цей іс-
торичний момент уряд робить і 
робитиме все, щоб Україна 
стала розвиненою і досягла 
успіху.

Весна: час 
садити ліс
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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

Повідомлення про зміну складу посадових осіб
Приватного акціонерного товариства «Агробудкомплект»

Загальні відомості: ідентифікаційний код  01355260, місцезнаходження:  
08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул. Глібова, 7. Міжміський код, телефон та факс емітента: 

0(4595) 6-24-41, електронна адреса емітента: vatagrobud@emitent.net.ua. Адреса сторінки  
в мережі інтернет: agrobudkomplekt.pat.com.ua

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект» від 29.03.2019 року (протокол 
№ 1), у зв’язку  з закінченням терміну перебування на посаді, звільнено: Голову Наглядової ради 
Михайлюка Юрія Васильовича, часткою акцій у статутному капіталі не володіє. На посаді перебу-
вав з 29 березня 2016 року. Члена Наглядової ради Смірнова Віктора Миколайовича, володіє част-
кою акцій у статутному капіталі 0,124%. На посаді перебував з 29 березня 2013 року. Члена Нагля-
дової ради Смірнову Ірину Євгеніївну, володіє часткою акцій у статутному капіталі 45,853%. На по-
саді перебувала з 01 квітня 2016 року. Ревізора Шамрай Аллу Петрівну,  володіє часткою акцій у 
статутному капіталі 50,08136%. На посаді перебувала з 29 березня 2016 року. Рішенням Наглядо-
вої ради ПрАТ «Агрокомплект» від 29.03.2019 (протокол №2) припинено повноваження Директо-
ра Ханюкова Сергія Олексійовича, часткою акцій у статутному капіталі не володіє. На посаді пере-
бував з 01 квітня 2016 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплект» від 29.03.2019 (про-
токол №3) звільнено з посади головного бухгалтера Щербакову Валентину Іванівну, часткою акцій 
у статутному капіталі не володіла. На посаді перебувала з 25 жовтня 2002 року. Призначено на но-
вий термін:  Головою Наглядової ради Михайлюка Юрія Васильовича терміном на три роки, част-
кою акцій у статутному капіталі не володіє. Освіта середньо-спеціальна. Загальний стаж роботи 30 
років. Останні п’ять років працює Головою наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Членом Наглядової ради Смірнова Віктора Миколайовича терміном 
на три роки, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0,124%. Освіта середньо-технічна. 
Загальний стаж роботи 37 років. Останні п’ять років працює членом наглядової ради.  Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Членом Наглядової ради Смірнову Ірину 
Євгеніївну терміном на три роки, володіє часткою у статутному капіталі 45,853%. Освіта середньо-
технічна. Загальний стаж роботи 29 років. Останні п’ять років працює членом наглядової ради. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ревізором Шамрай Аллу Петрів-
ну терміном на три роки, володіє часткою у статутному капіталі 50,081%. Освіта вища. Загальний 
стаж  роботи 44 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням 
Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплект» від 29.03.2019 (протокол №2) призначено: Ханюкова Сер-
гія Олексійовича директором терміном на три роки, часткою акцій у статутному капіталі не воло-
діє. На посаді перебував з 01 квітня 2016 року. Освіта середньо-технічна. Загальний стаж роботи 
33 роки. Останні п’ять  років працює директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. На посаду головного бухгалтера нікого не призначено. 

Директор ПрАТ «Агробудкомплект» Ханюков С. О

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL8N0448 Права вимоги за договором кредиту №04/10-79 від 07.02.2008 
(без забезпечення). Права вимоги за договором кредиту №04/13-
532 від 27.06.2008 (без забезпечення). Права вимоги за договором 
кредитної лінії №04/13-555 від 07.08.2008 (без забезпечення).  
Права вимоги за договором відновлювальної кредитної лінії 
№04/12-141 від 27.02.2008 (без забезпечення).  
Права вимоги за договором відновлювальної кредитної лінії  
№04-12-704 від 22.11.2007 (без забезпечення).

GL8N0449 Права вимоги за договором кредитної лінії №68 від 22.01.2007  
(без забезпечення). Права вимоги за договором кредиту №126  
від 19.07.2006 (без забезпечення).

GL8N0450 Майнові права за договором кредиту за овердрафтом  
№910/ОФ/2007 від 20.12.2007 (без забезпечення).

GL8N0451 Майнові права за договором кредитної лінії №103/07-ЮР 
від 25.06.2007 (без забезпечення).

GL8N0452 Майнові права за договором кредиту за овердрафтом №269  
від 31.10.2007 (без забезпечення). Майнові права за договором 
кредиту №35 від 27.02.2007 (без забезпечення).

GL8N0453 Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №125/07  
від 13.11.2007 (без забезпечення).

GL1N0454 Права вимоги за кредитним договором №846/КД/2007 від 
25.07.2007 (без забезпечення). Права вимоги за кредитним  
договором про відкриття кредитної лінії №955/КЛ/2008  
від 27.03.2008 (без забезпечення).

GL8N0455 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної  
лінії  №213 від 30.08.2007 (без забезпечення).

GL8N0456 Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №27ф  
від 18.02.2008 (без забезпечення).

Дата проведення відкритих торгів 24.04.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу   www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/           
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення
(аукціону)/ 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

Оболонський районний суд м. Киє-
ва викликає обвинуваченого Сидоренка 
Олександра Івановича, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 10 квіт-
ня 2019 року об 11:00 годині в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені стат-
тею 323 КПК України, прокурора та захис-
ника — статтею 324 КПК України, потер-
пілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповіда-
ча та їх представників — статтею 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

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

провадження 
Обвинувачений Золотарьов Микола 

Анатолійович, який народився 25 квітня 
1990 року, зареєстрований за адресою: 
Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серп-
ня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 12.04.2019 року 
о 10 годині 30 хвилин в залі судових засі-
дань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) 

з продажу майна  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: GL8N0444
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Пул активів, що складається  
з права вимоги за кредитним  
договором №15/05-ОВ-17/2017  
та дебіторської заборгованості/
майнових прав за дебіторською 
заборгованістю 

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

Дата проведення аукціону: 24.04.2019
Час проведення аукціону: Точний час початку проведен-

ня відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті: 
http://www.prozorro.sale  

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

Посилання на оголошення про 
проведення аукціону розміщене 
на веб-сайті Фонду:  
http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
219-at-bank-bohuslav/ 
42086-asset-sell-id-194185

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL22N0446 Приміщення за адресою: м. Миколаїв, вулиця Нікольська,  

будинок 15, яке складається: з нежилого приміщення (офіс)  
загальною площею 131,6 кв. м та підвалу загальною площею  
37,8 кв. м; кімнати у квартирі спільного заселення №15 загальною 
площею 51,9 кв. м; кімнати у квартирі спільного заселення №15  
загальною площею 21,9 кв. м; квартири №6 загальною площею  
62,0 кв. м (інв.№002561) та інші основні засоби в кількості 275 од.

Дата проведення відкритих торгів  Перші відкриті торги (аукціон) – 
(аукціону)/електронного аукціону  24.04.2019   
    Другі відкриті торги (аукціон) –   
    21.05.2019

Електронна адреса для доступу   www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону   
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення
(аукціону)/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

Повідомлення про порушення основного зобов’язання  
в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку»

За кредитним договором №МL-301/355/2007, укладеним 06.06.2007 року 
між Сиротою Миколою Анатолійовичем, 09.07.1971 р.н., та Закритим акціо-
нерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Акціонерне това-
риство «ОТП Банк» (на сьогоднішній день права вимоги за кредитним догово-
ром та договором іпотеки відступлені на ТОВ «Факторингова компанія «Фін-
вест Груп» код ЄДРПОУ 42323667), було порушено грошове зобов’язання в 
частині своєчасного погашення заборгованості, на сьогодні прострочена за-
боргованість за кредитним договором складає: 1 529 220,89 (один мільйон 
п’ятсот двадцять дев’ять тисяч двісті двадцять гривень 89 копійок) гривень.

Попереджаємо, що у разі несплати заборгованості за договором кредиту 
протягом тридцяти днів з моменту отримання Вами цього повідомлення бу-
де розпочато процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотеч-
ним договором №РСL-301/184/2007 від 11.06.2007 року, а саме домоволодін-
ня, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Голубиний, буд. 2 та земель-
на ділянка загальною площею 571 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дні-
про, пров. Голубиний, буд. 2

В один із способів, передбачених умовами договору та чинного законодав-
ства, в тому числі але не виключно:

— визнанням права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем;
— продаж предмету іпотеки від свого імені будь-якій особі покупцеві;
— інші передбачені законодавством способи.

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: GL8N0425-GL8N0426
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:

26.04.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
42075-asset-sell-id-194160

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL22N0471
Короткий опис активів (майна) 
в лотах:

Нерухомість за адресою: м.Київ,  
вул. Ломоносова, буд. 58 та основні  
засоби в кількості 2998 одиниць

Електронна адреса  
для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

24.04.2019

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/160-at-rodovid-bank/ 
42083-asset-sell-id-194178

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 542 одиниць майна (активів) банку шляхом  

безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам
Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна та офісна техніка  

та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній 
особі

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього про-
дажу юридичній чи фізичній 
особі:

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку   
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення  
про проведення безпосереднього  
продажу, розміщене на веб-сайті  
Фонду

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42071-310

Контактний телефон (044) 500-00-18

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адресою: Луган-

ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Михайловича як обвину-

ваченого в судове засідання в кримінальному провадженні справа № 420/953/17, про-

вадження №1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія Михайловича, обвинуваченого за  

ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16 квітня 2019 року о 10 год. 30 хв.

Суддя Є. М. Акулов

Основну круглу печатку 

Донецької філії Державного публічного акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 

(ідентифікаційний код 25954597) 

вважати недійсною у зв’язку з її втратою 28.03.2019.

Втрачений судновий білет 
№ДБ 014506 на самохідне 

моторне прогулянкове судно 
«Казанка», бортовий реєстраційний  

номер UАК 0044К, виданий  
17.09.2018 р. на ім’я  

Орел Володимир Дмитрович, 
вважати недійсним.

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

(Заява № 54503/08 та 7 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 07 березня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржились за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на ненадання їм належної медичної допомоги під час три-
мання під вартою. Крім того, вони висували й інші скарги, які також порушували 
питання за Конвенцією, з огляду на відповідну усталену практику Європейсько-
го суду.

Розглянувши скарги заявників за статтею 3 Конвенції та беручи до уваги свою 
практику з цього питання, Європейський суд вказав, що у цій справі заявники не 
отримали вичерпної та належної медичної допомоги під час тримання під вартою, 
та констатував порушення цієї статті Конвенції.

Крім того, Європейський суд дійшов висновку про порушення статті 13 Конвен-
ції у заявах № 54503/08 та № 38721/10 з огляду на відсутність у заявників ефек-
тивних національних засобів юридичного захисту щодо їх скарг за статтею 3 Кон-
венції.

Розглянувши інші скарги заявників у заявах № 65987/09, № 29273/10 та 
№ 38721/10, а також посилаючись на свої висновки у справах щодо України, Євро-
пейський суд зазначив, що вони також свідчать про порушення положень Конвен-
ції, зокрема статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами тримання під вар-
тою, пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового три-
мання під вартою та статті 34 Конвенції у зв’язку з перешкоджанням ефективному 
здійсненню права на подання індивідуальної заяви.

З огляду на всі наявні у нього матеріали та належність оскаржуваних питань до 
сфери його компетенції, Європейський суд дійшов висновку, що решта скарг у заявах 
 № 25725/09, № 51967/09, № 65987/09 та № 29273/10 не виявляють жодних ознак 
порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, та від-
хилив їх як неприйнятні відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на незабезпечення державними органами за-

явників належною медичною допомогою під час тримання під вартою та інші скар-
ги за усталеною практикою Суду, зазначені у таблиці в додатку, а решту скарг у за-
явах № 25725/09, № 51967/09, № 65987/09, № 29273/10 та № 38721/10 — непри-
йнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
з неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою;

4. Постановляє, що скарги у заявах № 54503/08 та № 38721/10 свідчать про по-
рушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективних національних за-
собів юридичного захисту щодо скарг на якість медичної допомоги під час три-
мання під вартою;

5. Постановляє, що було порушено Конвенцію у заявах № 65987/09, № 29273/10 та 
№ 38721/10 щодо інших скарг за усталеною практикою Суду (див. таблицю у до-
датку);

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

суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національ-
ну 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 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 68 981

Загальний тираж за квітень 321 717

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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НA 5 КВІТНЯ

Ф
от

о 
зі

 с
то

рі
нк

и 
Л

уг
ан

сь
ко

го
 о

бл
ас

но
го

 а
ка

де
м

іч
но

го
 у

кр
аї

нс
ьк

ог
о 

те
ат

ру
 у

 Ф
ей

сб
уц

і

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

10..15
2..-3

8..13
-2..3

10..15
2..-3

10..15
-2..3

13..18
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +10 +15
Житомирська +2 -3 +10 +15
Чернігівська +2 -3 +8 +13
Сумська +2 -3 +8 +13
Закарпатська +5 +10 +15 +20
Рівненська -2 +3 +10 +15
Львівська 0 +5 +13 +18
Івано-Франківська -2 +3 +13 +18
Волинська 0 +5 +13 +18
Хмельницька -2 +3 +10 +15
Чернівецька -2 +3 +10 +15
Тернопільська -2 +3 +10 +15
Вінницька +2 -3 +11 +16

Oбласть Нiч День

Черкаська +2 -3 +10 +15
Кіровоградська +2 -3 +10 +15
Полтавська +2 -3 +10 +15
Дніпропетровська +2 -3 +9 +14
Одеська -2 +3 +9 +14
Миколаївська -2 +3 +10 +15
Херсонська -2 +3 +10 +15
Запорізька -2 +3 +10 +15
Харківська -2 +3 +8 +13
Донецька -2 +3 +9 +14
Луганська -2 +3 +8 +13
Крим -2 +3 +10 +15
Київ 0 +2 +12 +14

Укргiдрометцентр

Учні Авдіївки плетуть 
маскувальні сітки

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УСІ ДЛЯ ФРОНТУ! На Донеччині в Авдіївці волонтери роз-
горнули кілька пунктів, де до виготовлення маскувальних сі-
ток для захисників міста долучилися школярі. За кошти бла-
годійного фонду «Зорі надії» придбали деревину для каркаса 
та основу для сіток, а далі волонтери попросили про допомогу 
місцевих жителів, серед яких чимало молоді. 

«Першими відгукнулися учні школи №2 і під час весняних 
канікул стали працювати. Усі учасники цієї акції сподівають-
ся, що виготовлені їхніми руками сітки врятують не одне жит-
тя», — каже керівник благодійного фонду Аліна Косовська.

До роботи насамперед долучилися учні 8—11 класів, які під 
час канікул працювали протягом усього дня, а після відновлен-
ня занять — у вечірній час. Школярі й волонтери якомога швид-
ше намагаються виконати замовлення на маскувальні сітки від 
військовослужбовців бригади, яка захищає Авдіївку. Допома-
гають їм інші жителі прифронтового міста: вони приносять ста-
рі речі, які використовують для плетіння маскувальних сіток. 

У Луганському обласному —гучна прем’єра 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТЕАТР. Режисер Володи-
мир Московченко у виста-
ві «Жайворонок» за тво-

ром Жана Ануя 

п ровів парале-
лі між звитяжним подвигом 
захисниць Луганщини і Жан-
ною д’Арк, яка підняла на-
род на переможну боротьбу 

з окупантом. «Ми присвятили 
виставу всім дівчатам, які за-
хищають нашу землю від во-
рога. Вона не залишає байду-
жим глядача, змушує замис-
литися й відчувати», — вва-
жає директор Луганського об-
ласного академічного україн-

ського музично-драматич-
ного театру Сер-
гій Дорофеєв.

Театр, який бу-
ло переміщено 
з тимчасово оку-
пованої території, 
звернувся до се-
редньовічної історії 
Франції, в якій були 
і духовні злети, і під-
ступність, і любов до 
батьківщини, і ганеб-
на зрада. Юна селянка, 
ставши на чолі фран-
цузької армії, за рік змі-
нила хід Столітньої війни 
між Англією і Францією. 

Одягаючи виконавців в 
історичні костюми, театр 
говорить про сьогодення, 
залишаючи глядачеві само-
му дати відповідь на запи-

тання: хто справжній герой? 
Той, хто у владі, чи проста лю-
дина, сповнена віри?
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Гідний син великого батька
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДАТА. У Львові відзначили 
130-річчя із дня народжен-
ня другого сина Івана Фран-
ка Тараса. Знаємо його як 
письменника, науковця, ен-
тузіаста розвитку спорту на 
Галичині, живописця, журна-
ліста. Він був гідним сином 
славного батька. А ще над-
звичайно подібним до ньо-
го, успадкував блискучий ін-
телект, шляхетність, гумо-
ристичну вдачу. За незалеж-
ність України боровся на по-
чатку ХХ століття у складі 

Другого корпусу Української 
Галицької Армії. Про це вко-
тре нагадали під час урочис-
тих заходів, які відбулися в 
рідній Тарасовій оселі (тепер 
це національний літератур-
но-меморіальний музей Іва-
на Франка).

Конференція, виставка і ве-
чір спогадів визначили юві-
лейні святкування. Приїхали 
гості не лише з різних облас-
тей України, а й з-за кордону. 
Під час пленарного й секцій-
них засідань конференції зву-
чали доповіді, які розкривали 
його науковий і творчий по-
тенціал. 

Про постать батька очи-
ма сина розповів профе-
сор-франкознавець Михайло 
Гнатюк. Доцент Львівського 
н аціонального університету 
ім. І. Франка Наталя Тихолоз 
зосередила увагу на творчос-
ті Тараса Франка, а доцент 
Львівського державного уні-
верситету фізичної культури 
ім. І. Боберського Андрій Со-
ва розказав про його внесок у 
«тіловиховання». 

Працівники Дому Франка 
організували театралізовану 
екскурсію «Франчата про та-
та». Роль доньки Івана Фран-
ка Ганни виконала науковий 

співробітник музею Христина 
Рикмас, а сина Петра — за-
ступник директора музею Ми-
хайло Кобрин. 

Слухаючи спогади молод-
ших Франкових дітей, присутні 
перенеслися на століття назад 
— у часи Західно-Української 
Народної Республіки, борні за 
незалежність України. 

Особисті речі, фото- й доку-
ментальні матеріали, художні 
роботи Тараса Франка пред-
ставили на виставці «Коле-
со історії». За горнятком чаю 
і смачним пирогом звучали 
спомини про видатну цікаву 
людину.

Фільм про Івана Мазепу показали у Харкові
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРАВДА. Документальний 
фільм «Призначаю тебе зрад-
ником» Ігоря Піддубного пре-
зентували у Будинку культу-
ри Головного управління На-
ціональної поліції України в 
Харківській області. Стрічка, 
яка опирається на історичні 
факти та автентичні докумен-
ти, пов’язані із XVII—XVIII сто-
літтями, розповідає про жит-
тя гетьмана Івана Мазепи, зо-
крема і про його стосунки з 
Петром І. За словами автора, 
історія повторюється, і тому 
саме це стало гаслом доку-
ментальної стрічки. Після пе-
регляду Ігор Піддубний позна-
йомив присутніх з командою, 
разом з якою працював над 
фільмом. Вони поспілкували-
ся з гостями і відповіли на всі 
запитання. 

«Такі документальні робо-
ти дуже важливі для віднов-

лення історичної справедли-
вості. Усі знаємо, що без ми-
нулого немає майбутнього», 

— поділився з поціновувача-
ми історії та документалісти-
ки враженнями від перегля-

ду фільму заступник голови 
Харківської облдержадміні-
страції Анатолій Бабічев.

Нинішніх жінок-захисниць автори вистави порівняли 
з Жанною д’Арк, яка підняла народ проти окупантів

Під час весняних канікул старшокласники долучилися 
до допомоги бійцям

Історичну роль Івана Мазепи та його стосунки з російським царем Петром І 
у фільмі переосмислено
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