
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ  №218 (6581)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 листопада 2019 року
USD 2431.5588 EUR 2676.1736 RUB 3.7874 / AU 355846.47 AG 4069.21 PT 211302.46 PD 412878.68

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ТАМІЛА ТАШЕВА:
«Матеріали передано в 

усі міжнародні судові 
інстанції, зокрема 

Міжнародний суд 
ООН. Ми кваліфікуємо 

це як переслідування 
за етнічною та 

релігійною ознаками».

Катери Island введено 
до складу ВМС ЗСУ 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Урочиста церемонія введення аме-
риканських патрульних катерів «Слов’янськ», «Старобільськ», 
а також пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» 
до складу Військово-Морських сил Збройних сил України відбу-
лася в Одесі. 

Ці судна типу Island прибули із США в Одесу 21 жовтня після 
дообладнання та успішних випробувань, повідомляє Укрінформ. 
Ці швидкохідні судна збудовано в 1980—1990-х роках для Бере-
гової охорони США. Вони можуть розвивати швидкість до 54,6 
км/год. Особовий склад — 18 моряків, з них три офіцери. Озбро-
єно кораблі автоматичними артустановками калібру 25 мм і ку-
леметами калібру 12,7 мм. Кораблі обладнано радіолокаційною 
станцією, на борту кожного є моторний човен.

Катери успішно пройшли перші ходові випробування після 
тривалого транспортування на борту вантажного судна Ocean 
Freedom. І невдовзі 32 наших моряки, які десять тижнів стажу-
валися у США, нестимуть службу на цих катерах із гарантуван-
ня морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

199,51 дол. 
за тисячу кубометрів у середньому 

коштував у жовтні імпортний природний 
газ. Це на 14,2% більше, ніж у вересні

ФАХОВИЙ ПОГЛЯД. Валовий збір популярної круп’яної культури  
за оптимістичних сценаріїв розвитку галузі може сягати 
майже 850 тисяч тонн 

Вітчизняне 
рисівництво: 
потенціал є

Заступник постійного представника Президента в АРК 
щодо порушених РФ справ проти «Хізб ут-Тахрір», що є 
злочином проти людяності
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МЕДИЦИНА

Сьогодні Всесвітній день боротьби 
з цукровим діабетом. ЗАТ 
«Миргородкурорт» — одне з місць, 
де успішно лікують пацієнтів, що 
потерпають від цієї хвороби

В Україні розпочинає роботу місія 
МВФ для продовження обговорення 
з українським урядом нової 
трирічної програми підтримки у 
форматі розширеного фінансування

ПЕРЕГОВОРИ 

Народні депутати віддали 240 голосів «за»
РИНОК ЗЕМЛІ. Референдуму поки що не буде. Відповідний законопроєкт ухвалено в першому 
читанні після гарячої дискусії в сесійній залі

Учора Верховна Рада пер-
шим питанням порядку 

денного розглядала законо-
проєкти про обіг земель сіль-
госппризначення. Першу го-
дину присвятили виступам 
депутатів від партій та фрак-
цій, які висловили кардиналь-

но протилежні думки і став-
лення до можливості продажу 
землі.

Депутати пропонували від-
класти розгляд цього питання, 
ретельно доопрацювати за-
конопроєкт. Проти його ухва-
лення виступили представни-

ки фракцій «Батьківщина», 
«Голос», «Опозиційна плат-
форма — За життя» та «Євро-
пейська солідарність».  

Відновивши роботу після 
півторагодинної перерви, де-
путати розглянули законо-
проєкт №2178-10 «Про вне-

сення змін до деяких зако-
нодавчих актів України що-
до обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення» і 11 
альтернативних до нього.  

Міністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського госпо-
дарства Тимофій Милованов 

зазначив, що на компенсацію 
кредитних ставок для аграрі-
їв спрямовано 4 мільярди гри-
вень і нагадав, що в держбю-
джеті на 2020 рік передбачено 
240 мільйонів гривень на ство-
рення фонду часткового га-
рантування кредитів.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

європейський суд з прав людини Та україна

ШановнІ МеШканЦІ с. каМБурлІївка 
а ТакоЖ поТенЦІйнІ ІнвесТори!

Повідомляємо про оприлюднення заяви про ви-
значення обсягу стратегічної екологічної оцінки про-
екту «Генерального плану території с. Камбурліївка 
Онуфріївського району Кіровоградської області».

Процедура громадського обговорення: відповід-
но до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку» громадське обговорення за-
яви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проекту державного планування починається 
з дня оприлюднення такої заяви в засобах масової 
інформації з 28 вересня 2019 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 
(п’ятнадцять) днів з дня даної публікації.

Ознайомитись із заявою можна в приміщенні сіль-
ської ради. У визначений термін просимо залишити 
ваші зауваження та пропозиції для подальшого їх 
врахування.

За організацію розгляду пропозицій відповідаль-
ний голова Камбурліївської сільської ради.

Пропозиції до проекту містобудівної документації 
приймаються в адмінбудівлі сільської ради за адре-
сою: с. Камбурліївка, вул. Перемоги, 1.

оголошення
щодо продажу активів (майна)   

пуБлІЧноГо акЦІонерноГо ТоварисТва «ІМексБанк» 
номер лота короткий опис активів (майна) в лоті

GL22N013659 Вбудоване приміщення першого поверху жило-
го будинку, літ «А» (у відсіку квартир 1-32) при-
міщення: коридор І-1 пл. 24,0 кв.м, санвузол І-2, 
пл. 15,2 кв.м, коридор І-3, пл. 4,0 кв.м, кабінет 
І-4, пл. 14,4 кв.м, кабінет І-5, пл. 35,1 кв.м, кабі-
нет І-6, пл. 67,8 кв.м, щитова І-7, пл. 0,6 кв.м, ко-
ридор І-8, пл. 14,0 кв.м, сауна І-9, пл. 7,0 кв.м, 
санвузол І-10, пл. 2,5 кв.м, загальна площа 184,6 
кв.м, розташованого за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Шевченка, будинок 7 (реєстраційний 
№30943766), інв. № 3408114; Бланки суворої звіт-
ності: бланки простих та переводних векселів, че-
кові книжки, трудові книжки в кількості 2 162 
шт.; Інші основні засоби у кількості  2 од.

Дата проведення відкритих       Відкриті торги (аукціон) 
торгів (аукціону)/          — 29.11.2019
електронного аукціону   
Електронна адреса           www.prozorro.sale
для доступу до відкритих              
торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих         Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/           відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону          електронного аукціону 
           по кожному лоту вказується 
           на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація                 http://www.fg.gov.ua/assets-selling
щодо лота 

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 

Михайлова Віталія Володимировича в судове засі-

дання, яке відбудеться 25 листопада 2019 року о 15 

год. 45 хв. в залі суду 2-Б-1 за кримінальним прова-

дженням по обвинуваченню Михайлова Віталія Во-

лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Cуддя І. В. Зіневич

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фе-
ленка Володимира Вікторовича як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/6989/17 за обвинуваченням у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді покатілова о. Б.  
в судові засідання, що відбудуться 25 листопада 2019 року о 
12-30 год. та 13 грудня 2019 року о 10-30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. У 
разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-

томир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинувачено-

го Літвинова Олега Георгійовича в судове засідання, 

яке відбудеться 18 листопада 2019 року о 10 год. 30 

хв. в залі суду 2-Б- 1, за кримінальним проваджен-

ням по обвинуваченню Літвинова Олега Георгійови-

ча за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Втрачене свідоцтво про право плавання 

під Державним прапором України 

від 12.03.2019 року на човен «Finval 555», 

бортовий № ua 0301 MA, 

який належить Григор’єву Максиму Леонідовичу, 

вважати недійсним.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бокіна Віталія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6247/19 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни в підготовче судове засідання під головуванням 
судді аксьонова в. є., яке призначене на 25 листопа-
да 2019 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бердичевського Владислава Леонідови-
ча, 10.09.1967 р. н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/7060/19 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України в підготовче судове засідання під го-
ловуванням судді аксьонова в. є., яке призна-
чене на 26 листопада 2019 року о 10 год 00 хв. 
в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (каб 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Делієва Сергія Сергійовича, 02.12.1994 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення  за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України під головуванням судді покатіло-
ва о. Б. у судове засідання, що відбудеться  29 листо-
пада 2019 року о 14-00 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський  районний суд м. Житомира ви-
кликає Мельник Олену Леонідівну 06.10.1980 р.н., 
як обвинувачену у кримінальному провадженні  
№296/6980/19 за ч. 1 ст. 258-3 КК України в підготов-
че судове засідання під головуванням судді аксьо-
нова в. є., яке призначене на 26 листопада 2019 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб. 106).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова.

Інформація про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  

оцінки майна, що відбувся 08.11.2019 в департаменті  
комунальної власності, земельних та майнових відносин  

облдержадміністрації 
частина будівлі Центральної районної аптеки  № 83 загальною 
площею 25,1 кв. м, яка складається з приміщення другого по-
верху № 1-57, у загальнобудинковому користуванні приміщення 
№№ 1-61, 1-65 площею 15,4 кв. м за адресою: вул. Гагаріна, буд. 
5, смт Новопсков, Луганська обл. — ТОВ Агентство по нерухо-
мості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг — 2300,00 грн, 
термін виконання робіт — 4 календарні дні.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Толкачова Андрія Олександровича, 
14.08.1997 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/8733/18 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України під го-
ловуванням судді покатілова о. Б. у судові засі-
дання, що відбудуться 25 листопада 2019 року 
об 11-30 год. та 13 грудня 2019 року о 09-30 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Москвіна Михайла Михайлови-
ча, 15.09.1992 р.н., як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/6241/19 за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в підготовче су-
дове засідання під головуванням судді аксьоно-
ва в. є., яке призначене на 25 листопада 2019 ро-
ку о 09 год. 30 хв., в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Волчкова Єгора Ігоровича як об-
винуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1788/18 у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни під головуванням судді Янчук н. п. у судо-
ве засідання, що відбудеться 28.11.2019 року о 
10:30 год. та у судове засідання 12.12.2019 р.  
о 09:30 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.

Відповідно до Наказу Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЕЙСІДІ ГРУП» (далі — Товариство) № 1-2019/ДОВ від 11 листопада 2019 р.,  

Товариство повідомляє про відкликання всіх довіреностей, виданих Товариством  

з 31 липня 2017 р. (дата державної реєстрації створення) і до 11 листопада 2019 р. включно.

Відповідно до Наказу Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ГРАССФІЛД» (далі — Товариство) № 1-2019/ДОВ від 11 листопада 2019 р.,  

Товариство повідомляє про відкликання всіх довіреностей, виданих Товариством  

з 25 січня 2018 р. (дата державної реєстрації створення) і до 11 листопада 2019 р. включно.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 листопада 2019 р. № 1024-р 
Київ

про зміну складу конкурсної комісії  
з визначення претендентів на посади 
незалежних членів наглядової ради 

державного банку
Внести до складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади неза-

лежних членів наглядової ради державного банку, затвердженого розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 887, зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2019 р. № 1024-р

зМІни,  
що вносяться до складу конкурсної комісії з визначення претендентів  

на посади незалежних членів наглядової ради державного банку
1. Назву розділу «Представник Президента України (за поданням Офісу Прези-

дента України)» викласти в такій редакції: 
«Представник Президента України».

2. Ввести до складу конкурсної комісії Дьяченко Олену Юріївну — директо-
ра департаменту фінансів паливно-енергетичного комплексу та майнових відно-
син Мінфіну як представника Президента України, вивівши з її складу Трофімо-
ва Сергія Володимировича.

справа «каТан проТи україни» 
(CASE OF KATAN v. UKRAINE)

(заява № 19397/10)

стислий виклад рішення від 10 жовтня 2019 року
Заявницю було затримано за підозрою у вчиненні шахрайства. 31 січня 2009 

року Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровськ (далі — районний суд) 
продовжив строк затримання заявниці до 05 лютого 2009 року з метою отриман-
ня інформації про необхідність проходження нею медичного обстеження. Цьо-
го ж дня районний суд обрав заявниці запобіжний захід у вигляді взяття під вар-
ту на підставі того, що заявниця могла ухилятися від слідства та суду або чини-
ти інші перешкоди. Строк тримання її під вартою неодноразово продовжувався з 
аналогічних підстав.

10 грудня 2010 року районний суд визнав заявницю винною у вчиненні шах-
райства і підробленні документів та обрав їй покарання у виді позбавлення волі на 
строк п’ять з половиною років з конфіскацією належного їй майна.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція), що постанова суду від 31 січня 2009 року про 
продовження строку її затримання та постанова суду від 05 лютого 2009 року про 
взяття її під варту були незаконними та не ґрунтувалися на достатніх підставах; за 
пунктом 3 статті 5 Конвенції на загальну тривалість тримання під вартою на ста-
дії судового  розслідування, а також за пунктом 1 статті 6 Конвенції на порушен-
ня її права на доступ до суду. Крім цього, заявниця скаржилася за пунктом 4 стат-
ті 5 Конвенції на те, що їй не було забезпечено ефективного судового перегляду 
законності тривалого тримання її під вартою.

Розглянувши скаргу заявниці за пунктом 1 статті 5 Конвенції щодо її затриман-
ня відповідно до постанови суду від 31 січня 2009 року, Європейський суд зазна-
чив, що з наданих сторонами документів не вбачалося, що існували будь-які ва-
гомі підстави для тривалого затримання заявниці та дійшов висновку, що у пері-
од з 31 січня до 05 лютого 2009 року заявниця була затримана у порушення пунк-
ту 1 статті 5 Конвенції.

Щодо скарги заявниці на тримання її під вартою відповідно до постанови су-
ду від 05 лютого 2009 року Європейський суд звернув увагу, що з наявних мате-
ріалів справи нічого не вказує, що до обрання заявниці запобіжного заходу у ви-
гляді взяття під варту, вона намагалася перешкодити слідству, вплинути на свід-
ків або ухилитися від слідства, або що існували інші підстави, які виправдовува-
ли тримання її під вартою на стадії досудового розслідування. Європейський суд 
уже встановлював порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у справах проти Украї-
ни у зв’язку з поєднанням відсутності обґрунтування для обрання запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту та невстановленням його тривалості, навіть якщо 
максимально можлива тривалість такого тримання під вартою є відомою та кон-
статував порушення вказаного положення Конвенції.

Розглянувши скаргу заявниці за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд зазначив, що тримання її під вартою тривало один рік, десять місяців та два-
надцять днів. Мотивування суду щодо затримання заявниці Європейський суд ви-
знав необґрунтованим з низки причин. Крім того, національні суди не розглядали 
які-небудь інші запобіжні заходи як альтернативу триманню під вартою. З огля-
ду на це, а також на свою попередню практику у справах проти України, Європей-
ський суд констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Щодо скарги заявниці за пунтом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд за-
значив, що ця скарга не відповідає положенням Конвенції за критерієм ratione 
personae у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та відхилив її від-
повідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

Крім того, розглянувши факти справи, доводи сторін, а також з огляду на свої 
висновки за пунктами 1 і 3 статті 5 Конвенції Європейський суд дійшов висно-
вку, що він розглянув основні юридичні питання, висунуті у заяві, і немає потреби 
ухвалювати окреме рішення щодо прийнятності та суті скарги заявниці за пунк-
том 4 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за пунктами 1 і 3 статті 5 Конвенції, а скар-

гу за пунктом 1 статті 6 Конвенції — неприйнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та су-

ті скарги за пунктом 1 статті 5 Конвенції;
5. Постановляє, що:

(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, 
які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i)  5 850 (п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого по-
датку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  900 (дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;

(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;

6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.».

справа «Цукур Та ІнШІ проТи україни» 
(CASE OF TSUKUR AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 53132/18 та 2 інші заяви)

стислий виклад рішення від 17 жовтня 2019 року
На момент подання заяви до Європейського суду заявники тримались під вар-

тою у Державній установі «Дніпропетровська установа виконання покарань (№ 
4)» та у Державній установі «Київський слідчий ізолятор».

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та від-
сутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

Розглядаючи скарги заявників, Європейський суд нагадав, що при встановлен-
ні того, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні стат-
ті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже 
впливовим чинником та може становити порушення як само по собі, так і в су-
купності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Євро-
пейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання заявників під вар-
тою були неналежними та що у них не було ефективного засобу юридичного за-
хисту у зв’язку з цими скаргами і констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції 

у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;
4. 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 розмі-
рі 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



14 листопада 2019 року, четвер, № 218 www.ukurier.gov.ua 15

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

до відома акціонерів
пуБлІЧноГо акЦІонерноГо ТоварисТва

«запорІзький МеТалурГІйний коМБІнаТ «запорІЖсТаль»
(далі — Товариство або ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»)

(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,
м. Запоріжжя, Україна, 69008).

У зв’язку з надходженням від акціонерів Товариства, які є власниками більше 5% голосуючих акцій ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», про-
позицій до проекту порядку денного, проектів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «За-
поріжсталь», які підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, по-
відомляємо про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», які відбудуться 
25.11.2019 року:

пиТаннЯ порЯдку денноГо № 2 «про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів» доповнено новим про-
ектом рішення з цього питання порядку денного наступного змісту:  

 «2.1.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
- при розгляді питання порядку денного доповідачеві надається до 10 хвилин;
- під час обговорення питань до доповідача надається до 5 хвилин;
- зміна порядку розгляду питань порядку денного не допускається. 
2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:
1) Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3) Про затвердження/схвалення договорів поруки, укладених Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК». 
4) Про надання згоди на укладення додаткової угоди до договору поруки, укладеного з АТ «АЛЬФА-БАНК».
5) Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми), затвердження умов дого-

вору, що укладається з суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
6) Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
7) Про  обрання нового Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
8) Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
9) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2010 рік.
10) Визначення порядку розподілу  чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010  році. 
11) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2011 рік.  
12) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011  році. 
13) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2012 рік.  
14) Визначення порядку розподілу чистого прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012  році. 
15) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2013 рік.  
16) Визначення порядку розподілу  чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у  2013 році. 
17) Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), за 2014 рік.  
18) Визначення порядку розподілу  чистого прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. 
19) Встановлення дати складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів.
20) Встановлення порядку і строку виплати дивідендів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
21) Затвердження Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».
проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 9 «затвердження річного звіту та балансу паТ «запорІЖ-

сТаль» (код єдрпоу 00191230), за 2010 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:
«9.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2010 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 

2010 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2010 рік (Форма №4), При-
мітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Форма №5)».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 10 «визначення порядку розподілу  чистого прибутку То-
вариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році» із наступними проектами рішень з цього питання порядку денного:

проекТ рІШеннЯ № 1 з пиТаннЯ порЯдку денноГо:
«10.1. Чистий  прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010  році у сумі 241166,0 тис. грн, за-

лишити нерозподіленим».
проекТ рІШеннЯ № 2 з пиТаннЯ порЯдку денноГо:
«10.1. Чистий  прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2010  році у сумі 241166,0 тис. грн,  

що не враховує коригування на знецінення вартості інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн, залишити 
нерозподіленим».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 11 «затвердження річного звіту та балансу паТ «запо-
рІЖсТаль» (код єдрпоу 00191230), за 2011 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного: 

«11.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2011 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 
2011 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4), При-
мітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма №5)».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 12 «визначення порядку розподілу чистого прибутку та 
збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011  році» із наступними проектами рішень з цього питання поряд-
ку денного:

проекТ рІШеннЯ № 1 з пиТаннЯ порЯдку денноГо: 
«12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 

2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за попередній період». 
проекТ рІШеннЯ № 2 з пиТаннЯ порЯдку денноГо: 
«12.1. За результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 124 084,0 тис. грн. Чистий збиток за 

2011 рік у сумі 124084,0 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості 
інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн, отриманого Товариством за попередній період».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 13 «затвердження річного звіту та балансу паТ «запо-
рІЖсТаль» (код єдрпоу 00191230), за 2012 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:   

«13.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2012 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 
2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), При-
мітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5)».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 14 «визначення порядку розподілу чистого прибутку та 
збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012  році» із наступними проектами рішень з цього питання поряд-
ку денного:

проекТ рІШеннЯ № 1 з пиТаннЯ порЯдку денноГо: 
«14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 

2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за попередні періоди».
проекТ рІШеннЯ № 2 з пиТаннЯ порЯдку денноГо: 
«14.1. За результатами діяльності у 2012 році Товариство отримало чистий збиток у сумі – 1 487 824,0 тис. грн. Чистий збиток за 

2012 рік у сумі 1487824,0 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що не враховує коригування на знецінення вартості 
інвестицій та дебіторської заборгованості у сумі 2283182,0 тис. грн, отриманого Товариством за попередні періоди».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 15 «затвердження річного звіту та балансу паТ «запо-
рІЖсТаль» (код єдрпоу 00191230), за 2013 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:     

«15.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2013 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 
2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), При-
мітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5)».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 16 «визначення порядку розподілу  чистого прибутку То-
вариства за результатами діяльності Товариства у  2013 році»  із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:      

 «16.1. Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2013 році у сумі 8196,0 тис. грн., зали-
шити нерозподіленим, та спрямувати на покриття непокритих збитків попередніх періодів».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 17 «затвердження річного звіту та балансу паТ «запо-
рІЖсТаль» (код єдрпоу 00191230), за 2014 рік» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:         

«17.1. Затвердити Баланс Товариства, складений станом на 31 грудня 2014 року (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 
2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), При-
мітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5)».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 18 «визначення порядку розподілу чистого прибутку То-
вариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році» із наступними проектами рішень з цього питання порядку денного: 

проекТ рІШеннЯ № 1 з пиТаннЯ порЯдку денноГо: 
«18.1. Чистий  прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн частково спря-

мувати на виплату дивідендів.
18.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у  2014 році в сумі 1120611,0 тис. грн :
- 193000,0 тис. грн направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (0,073  гривень) на 1 (одну) просту акцію;
- 927611,0 тис. грн  залишити нерозподіленим».
проекТ рІШеннЯ № 2 з пиТаннЯ порЯдку денноГо: 
«18.1. Чистий  прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році у сумі 1120611,0 тис. грн, залишити не-

розподіленим».
проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 19 «встановлення дати складання переліку акціонерів 

паТ «запорІЖсТаль», які мають право на отримання дивідендів» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:  
«19.1. Встановити 12 грудня 2019 року  датою складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отриман-

ня дивідендів (не раніше 10 робочих днів від дати прийняття рішення про виплату дивідендів)».
проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 20 «встановлення порядку і строку виплати дивідендів 

паТ «запорІЖсТаль» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:  
«20.1. Встановити строк виплати дивідендів з 16 грудня 2019 року до 25 січня 2020 року.
20.2. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:
20.2.1. Виплата дивідендів буде здійснюватися безпосередньо акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» виключно грошовими кошта-

ми.
20.2.2.  Дивіденди можуть виплачуватися частинами, одночасно всім акціонерам або окремо.
20.2.3. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється на підставі письмової заяви акціонера на адресу ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» шля-

хом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок, реквізити якого вказані в заяві акціонера. Заява акціонера 
може подаватися акціонером безпосередньо в ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» або направлятися поштою за адресою місцезнаходження ПАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»  до  16 грудня 2019 року.

20.2.4. При відсутності письмової заяви акціонера дивіденди таким акціонерам виплачуються на підставі реквізитів, зазначених у 
переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання дивідендів.

20.2.5. Витрати, що виникають при перерахуванні дивідендів (сплата комісійних платежів банку, поштові послуги і т. ін.) оплачу-
ються за рахунок коштів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

20.2.6. У разі повернення на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» дивідендів, перерахованих акціонеру відповідно до реквізитів, зазначених в 
його заяві, або реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», які мають право на отримання  дивідендів, такі 
дивіденди будуть виплачуватися такому акціонеру через депозитарну систему України.

20.2.7. Дивіденди акціонерам — нерезидентам виплачуються відповідно до вимог валютного законодавства України в гривні або 
в іноземній валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на дату здійснення платежу.

20.3. Встановити порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок і строки виплати дивідендів шляхом розміщення То-
вариством відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» у мережі Інтернет».

проект порядку денного доповнено пиТаннЯМ порЯдку денноГо № 21 «затвердження повідомлення про порядок виплати ди-
відендів акціонерам паТ «запорІЖсТаль» із наступним проектом рішення з цього питання порядку денного:  

«21.1. Затвердити «Повідомлення про порядок виплати дивідендів акціонерам ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (додаток до Протоколу по-
зачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» від 25 листопада 2019 року).

21.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити інформування акціонерів про виплату дивідендів відповідно до 
встановленого позачерговими Загальними зборами акціонерів порядку, а також надати інформацію про виплату дивідендів відпо-
відно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України».

акціонер паТ «запорІЖсТаль»
компанія METINVEST B.V. 

основні показники фінансово-господарської діяльності паТ «запорІЖсТаль» за 2010 — 2014 роки 

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2010 рік

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2011 рік

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2012 рік

4. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2013 рік

5. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2014 рік
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Укргiдрометцентр

Юному баяністові 
аплодували в Португалії

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! Упродовж тижня у містечку Лоле на півдні Португалії три-
вав 69-й міжнародний конкурс баяністів International Open Trophée, 
який зібрав 160 учасників із майже 30 країн. Єдиним представником 
від України був 14-річний учень Шосткинської дитячої школи мистецтв 
на Сумщині Сергій Сапун (викладач заслужений працівник культури 
Юрій Лоза). У своїй віковій категорії він виборов третю премію, випере-
дивши багатьох ровесників з Італії, Ірландії, Польщі, Китаю, Франції та 
інших країн.  Цього разу за грою музикантів спостерігали майже 2 ти-
сячі глядачів. Як повідомив «Урядовий кур’єр» після прильоту з Порту-
галії Юрій Лоза, це величезний успіх юного шосткинця. Упродовж кіль-
кох останніх років він демонструє віртуозну гру на улюбленому інстру-
менті. За словами Сергія 
Сапуна, він хвилювався, 
однак присутність викла-
дача і підтримка залу до-
помогли налаштуватися 
на гру і стати бронзовим 
призером.Тепер заповітна 
Сергієва мрія — власний 
сучасний баян, який ко-
штує понад 200 тисяч гри-
вень. Батько хлопця Рус-
лан Сапун перебуває на 
сході України, де боронить 
її кордони, і не тільки радіє 
за успіхи сина, а й хоче на-
близити його мрію. Щас-
ливий і гордий за свого ви-
хованця директор Шост-
кинської ДШМ Юрій Ло-
за, який очолює заклад 36 
років і виховав не одне по-
коління талановитих музи-
кантів. Одна із мрій Юрія 
Дмитровича — щоб най-
ближчими роками кон-
курс відбувся в нашій краї-
ні, адже Сергій Сапун став 
першим його призером як 
представник дитячих шкіл 
мистецтв України.

«Кармен» вразила сєверодонецьких глядачів 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. В основі ви-
стави лежить однойменна 
п’єса польського драматур-

га Єжи Сітажа і литовця Ліна-
са Маріюса Зайкаускаса, який 
виступив режисером-поста-
новником. Нове прочитання ві-
домого твору Проспера Мері-
ме втілили актори Луганського 

обласного академічного укра-
їнського музично-драматично-
го театру. 

Як кажуть постановники, 
змальовуючи відомих героїв у 
теперішніх обставинах, сучасні 

автори заглибились у психоло-
гічні нюанси їхніх вчинків.  Кар-
мен — азартна і пристрасна на-
тура, занадто любить життя, 
вимагає від нього неможливого 
і не хоче миритися з таким, як 
воно є. Дотримання формаль-
них вимог і правил, заведених 
порядків не для неї.  

Трагічна історія Кармен, пе-
ренесена відомим європей-
ським режисером і співавто-
ром п’єси в сучасні умови, мо-
же здатися глядачеві надто ре-
алістичною, але не менш ціка-
вою, ніж безсмертні творіння 
класиків.

Серед відгуків тих, хто вже по-
бував на прем’єрі, є й такі, які за-
кликають інших не поспішати 
вести до театру батьків поважно-
го віку. Адже нинішня версія цієї 
загальновідомої історії, яку пока-
зав театр, далека від прозаїчнос-
ті першоджерела Проспера Ме-
ріме та піднесеної романтизації 
Жоржа Бізе.   

Кінологічна служба Нацгвардії — це круто!
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ. У Саржиному яру 
в Харкові, який із колись зане-
дбаного пустиря останніми рока-
ми перетворили на улюблене міс-
це відпочинку, того дня було осо-
бливо людно. Більшість відвіду-
вачів — учні школи №50 та шко-
ли-інтернату №14, котрі з радіс-
ним очікуванням незвичайних 
дійств на запрошення Східного 
територіального управління Наці-
ональної гвардії прийшли до Сар-
жиного яру, щоб побачити пока-
зові виступи кінологів Нацгвардії 
й поспілкуватися з чотирилапими 
помічниками військовиків. 

На майданчику для вигулю-
вання собак до імпровізованої 
вистави підготувалися чотири кі-
нологічні пари. Погляди дітвори, 
звісно, були прикуті до двох бель-
гійських і двох німецьких вівча-
рок, яких разом з вихователями-
кінологами визнано найкращи-
ми. Вони вже третій рік поспіль 
утримують лідерство. 

Школярі із захватом спосте-
рігали, як за чіткими командами 
службові собаки вправно і без за-
тримок долають смугу перешкод, 
безпомилково знаходять вибухо-

ві речовини та гільзи і навіть ви-
конують циркові номери відпо-
відно до курсу загального дреси-
рування. Та найзахоплюючішим 
був виступ із затримання умовно-
го порушника. Тут уже діти не мо-
гли стриматися від бурхливої під-
тримки чотирилапих.

Після видовищних виступів на-
чальник кінологічної служби Сло-
божанської бригади Анатолій Са-
бодаж розповів про вимоги до під-

готовки собак для служби в Нацг-
вардії. Було цікаво дізнатися, що 
навчальний курс собаки прохо-
дять з дев’ятимісячного віку у спе-
ціальному навчальному центрі. 
Чотирилапих помічників для по-
шуку вибухових речовин тренують 
4,5 місяця. Після закінчення кур-
су та отримання сертифіката во-
ни виконують службові завдання.

За словами директора школи 
№50 В’ячеслава Крохмаля, діти 

дуже люблять тварин, і коли ді-
знаються про запланований за-
хід, виявляють бажання прийти у 
Саржин яр.

Як зазначив офіцер цивільно-
військового співробітництва Схід-
ного територіального управлін-
ня Національної гвардії України 
Микола Побережний, такі захо-
ди спільно з Харківською міською 
радою та обласною владою вже 
стали традиційними. 
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Трагічна історія Кармен у виставі 
відбувалася у сучасних умовах

Російський диверсант не пройшов
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНІСТЬ. Дехто вважає, 
що нинішні диверсанти та шпи-
гуни мають бути схожими на 
Джеймса Бонда — героя відо-
мого англійського фільму. Однак 
співвласник російської хімічної 
фірми, який свого часу працював 
у США, був керівником середньої 
ланки в потужному російському 
оборонному концерні «С.Е.Д» Ле-
онід Харитонов зовсім не такий. 
Приїхавши три роки тому в Укра-
їну, вчений-хімік оселився в Ума-
ні. Українська жінка В., яка меш-
кає неподалік аеродрому, погоди-

лася на співжиття з ним. Про їх-
ні стосунки більше відомо право-
охоронцям, які після одного інци-
денту встановили в помешканні 
приховану відеокамеру. 

А було це так. Взаємини спів-
мешканців якось раптом погір-
шилися внаслідок сварки: Лео-
нід ніяк не міг знайти свій хіміч-
ний довідник і звинуватив жінку. 
Вибух люті був настільки силь-
ним, а поведінка настільки бру-
тальною, що вона злякалася за 
своє життя й пішла до поліції. Там 
зробили власні висновки. Леоні-
дом зацікавилися контррозвідни-
ки. Встановивши спостережен-
ня, почули багато цікавого. Вияв-

ляється, помешкання він перетво-
рив на хімічну лабораторію і виго-
товляв вибухівку з побутових хі-
мічних речовин. Харитонов став 
майструвати пекельну машинку, 
про перебіг роботи звітував ко-
мусь телефоном, повторюючи ко-
дові слова. 

Чекати на подальший пере-
біг подій ставало небезпечно, і 
контррозвідка СБУ вирішила за-
тримати хіміка. 

Виявилося, що кінцевою ме-
тою майбутньої диверсії, яку він 
планував, був підрив  умансько-
го аеродрому, де базуються бо-
йові гелікоптери, є великі запаси 
авіаційного пального, чимало вій-

ськовослужбовців. Оскільки ди-
версант мешкав неподалік, міг 
чітко визначити кількість необхід-
ної вибухівки. 

Затримавши диверсанта, ви-
бухівку виявили у звичайних ци-
гарках. Вбивча цигарка була ли-
ше детонатором, який після кіль-
кох хвилин горіння мав спричини-
ти потужний вибух. За ці хвилини 
підривник планував утекти. Кура-
тори вже переказали гроші на йо-
го карткові рахунки за кордоном, 
а при собі він мав півмільйона ро-
сійських рублів. 

Завдяки пильності контрроз-
відки злочинним задумам здій-
снитися, на щастя, не судилося. 

Школярі із захватом спостерігали, як службові собаки вправно виконують команди

Вітаємо з перемогою 14-річного 
баяніста з Шостки Сергія Сапуна 
(праворуч) та його викладача Юрія 
Лозу
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