
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 грудня 2019 року
USD 2356.3276 EUR 2624.242 RUB 3.7269 / AU 347487.63 AG 3925.64 PT 218195.94 PD 450529.84

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ОРЖЕЛЬ: «Має бути 
довгостроковий контракт з 

чітко визначеними 
обсягами, щоб, з одного 

боку, забезпечити 
прибутковість 

нашої газової 
інфраструктури. 

З іншого боку,  
європейці просять 

про відповідні 
обсяги і термін».

Чинність особливого 
статусу продовжено 
на рік

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Законом «Про внесення зміни до стат-
ті 1 Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей» на рік продо-
вжено чинний стан речей до 31 грудня 2020-го включно. За ухва-
лення документа в першому читанні і в цілому проголосували 320 
народних депутатів. У повному складі від голосування відмовилися  
фракції «Голос» і «Батьківщина», повідомляє УНІАН.

Окрім пролонгації, новий закон повністю повторює попередній, 
ухвалений  16 вересня 2014 року (набув чинності 18 жовтня того 
самого року). Учорашнє ухвалення стало чи не єдиною реалізацією 
досягнень нормандського саміту, яке влаштувало всі сторони.  Хоч 
РФ наполягала на іншому статусі, оскільки Кремль мріє про від-
хилення цього закону. І саме російська нездатність домовлятися й 
диктат їхніх умов стали визначальними в підтримці документа опо-
зиційної у нинішніх умовах фракції «Європейська солідарність».    

144,3 млн тонн
вантажів перевантажили морські порти 

України за 11 місяців 2019 року.  
Це майже на 9 млн тонн більше,  

ніж торік загалом

ЛЮДИНА МЕТИ. Віктор Білінський із селища Микулинці  
на Тернопіллі заснував у британській столиці перше 
українське радіо «Козачок»

Говорить Лондон. 
Українською

Міністр енергетики та захисту довкілля про обопільні 
інтереси під час перемовин з транзиту газу  
між Україною, ЄС і РФ
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Указ Президента України 
«Питання Міжвідомчої комісії  
з політики військово-технічного 
співробітництва та експортного 
контролю»

Кожна місцина унікальна по-своєму
«МАЛІ МІСТА — ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ». Представники громад презентували культурно-мистецькі 
проєкти, які сприятимуть розвитку малих територій

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Україна — це не лише великі 
гарні міста з мільйонним на-

селенням. Це й невеликі містеч-
ка, села й селища, які часто ма-

ють унікальну й цікаву історію, 
культурну спадщину, традиції. І 
дуже добре, коли місцеві жителі 
не лише пам’ятають, зберігають 
і плекають ці безцінні скарби, а й 
презентують їх усім зацікавле-
ним та охочим до нових вражень 

поціновувачам. І українським, і  
закордонним. 

«Малі міста — великі вра-
ження» — таку назву має про-
грама-конкурс для розвитку 
невеликих громад, яку впро-
ваджують із квітня 2019 ро-

ку. Проводили її вже вдруге за 
підтримки Міністерства куль-
тури, молоді та спорту й Укра-
їнського центру культурних 
досліджень. Ідея проєкту нале-
жить ГО «Інститут культурної 
політики».

Головна мета програми — роз-
виток і підтримка державою та 
інвесторами населених пунктів 
із загальною чисельністю жите-
лів до 50 тисяч осіб, їхньо-
го культурного та самобут-
нього розвитку. 

6 Економіка  
України
за січень —  
жовтень  
2019 року

 УДЗЕРКАЛІ СТАТИСТСКИУ ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

європейський суд з прав людини та україна

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Петрук (Лапіга) Зоя Андріївна, 10.12.1967 р.н., за-

реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, квартал Сазонова, 1, кв. 28, — на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 17.12.2019, 18.12.2019 та 19.12.2019 о 10 
годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, до старшого слід-
чого Топільчука А. А., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, 
для участі у слідчих, процесуальних діях та для ви-
конання вимог ст. 290 КПК України — ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22019240000000028 від 09.08.2019, в якому Ви 
є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 18.12.2019 ро-
ку о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №614. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. М. Циктіч

 Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петро-
вича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. До-
нецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здійснен-
ня спеціального судового провадження у кримі-
нальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинувачен-
ням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 29.01.2020 року о 14-00 год. в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченого Михайлова М. П. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Брикало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 р.н., 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11.1969 
року народження, обвинувачена у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 19 грудня 2019 
року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, каб. 9, під головуванням суд-
ді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: GL48N414740
Короткий опис активів (майна) в лоті: Дебіторська заборгованість та майнові 

права за дебіторською заборгованістю,  
в кількості 18 од.

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

27.12.2019 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/212058

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: GL32N014826; GL3N014763-GL3N014797  
(32 лоти)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні  засоби, кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

03.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/45858-asset-sell-id-247332, 
45878-asset-sell-id-249208

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального від-
ділення Антимонопольного комітету України 31.10.2018 року прийнято роз-
порядження № 66/14-рп/к про початок розгляду справи про порушення за-
конодавства про захист економічної конкуренції № 66-1-50/10-18 з боку 
ТОВ «Прогрес ПТЦ» (ідентифікаційний код 38947429) та ТОВ «Українська 
дистриб’ютерська компанія «Мегаторг» (ідентифікаційний код 40152323) та 
направлені вимоги про надання інформації від 09.01.2019 року № 66-02/38 
до ТОВ «Прогрес ПТЦ» та від 18.01.2019 року № 66-02/178 до ТОВ «Україн-
ська дистриб’ютерська компанія «Мегаторг».

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпорядження про поча-
ток розгляду справи та вимоги про надання інформації відповідачам у спра-
ві, з повним текстом розпорядження та вимог можна ознайомитись в Пол-
тавському обласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зи-
гіна, 1, кім.320, м. Полтава.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонополь-
ного комітету України 16 липня 2019 року прийнято розпорядження № 66/37-рп/к про початок роз-
гляду справи № 66-13-50/37-19 за ознаками порушення законодавства про захист економічної кон-
куренції з боку фізичної особи-підприємця Бебик Д. С. (ідентифікаційний номер 3161312394).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпорядження про початок розгляду справи, з 
повним текстом розпорядження можна ознайомитись в Полтавському обласному територіально-
му відділенні Антимонопольного комітету України за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

Втрачене посвідчення громадянки, 
евакуйованої 1986 р. із зони 

відчуження, категорія 2 серія Б  
№ 051046 від 28.02.1993 р., видане 
Київською облдержадміністрацією 

на ім’я Плотко Людмили Григорівни, 
вважати недійсним. 

Вважати втраченим 
диплом серія КВ №40354979 

від 01.07.2011, виданий Київським 
Національним університетом 

Культури і Мистецтв за спеціальністю 
«Документознавство та інформаційна 
діяльність» на ім’я Лисенко (Остапчук) 

Інна Миколаївна.

ТДВ «СК «Ю.ес.Ай» 

повідомляє про втрату бланка 

суворої звітності полісу ОСЦПВ 

в кількості 3 (три) шт.: АО0675718, 

АМ8072257, АМ5425581, АМ8397625, 

вважати недійсним.

СПРАВА «РЯБІНІН ТА ШАТАЛІНА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF RYABININ AND SHATALINA v. UKRAINE)

(заява № 33006/07)

Стислий виклад рішення від 07 листопада 2019 року
Перший заявник відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі у Він-

ницькій установі виконання покарань № 1. Друга заявниця є його матір’ю.
Перший заявник стверджував, що після його затримання у червні 2005 року за 

підозрою у вчиненні вбивства, він зазнав жорстокого поводження працівників мі-
ліції, у зв’язку з чим надав свої зізнавальні показання.

Того ж дня у першого заявника вилучили мобільний телефон, який належав 
другій заявниці, та який був повернутий їй у 2007 році. Друга заявниця подала ци-
вільний позов у зв’язку із затримкою у поверненні їй мобільного телефону, проте 
національні суди відмовили їй у відкритті провадження.

У лютому 2006 року Апеляційний суд Дніпропетровської області (далі — апеля-
ційний суд), діючи як суд першої інстанції, визнав першого заявника винним за всі-
ма пунктами обвинувачення та обрав йому покарання у виді довічного позбавлен-
ня волі. Перший заявник подав касаційну скаргу та клопотав про його присутність у 
засіданні Верховного Суду України (далі — ВСУ). ВСУ відмовив у задоволенні кло-
потання та відхилив касаційну скаргу першого заявника як необґрунтовану, зали-
шивши без змін вирок апеляційного суду.

Після закінчення кримінального провадження заявник неодноразово звертав-
ся до національного суду з клопотанням про надання йому копій документів з ма-
теріалів його справи, які зрештою були йому надані, що він письмово підтвердив.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) перший за-
явник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція), що зазнав жорстокого поводження працівників мі-
ліції, а ефективного розслідування на національному рівні у зв’язку з цим проведе-
но не було. Він також скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 
Конвенції на несправедливий судовий розгляд його справи у зв’язку з тим, що йо-
го засудження ґрунтувалось головним чином на його зізнавальних показаннях за 
відсутності правової допомоги та під тиском, а також, що йому не було надано до-
ступ до Верховного Суду України. Також перший заявник скаржився за статтею 8 
Конвенції, що під час тримання його під вартою його кореспонденція підлягала ре-
гулярному перегляду та за статтею 34 Конвенції на порушення його права на інди-
відуальну заяву у зв’язку з ненаданням йому органами державної влади копій від-
повідних документів з матеріалів його справи.

Друга заявниця скаржилася до Європейського суду за статтею 1 Першого про-
токолу до Конвенції на вилучення органами прокуратури її мобільного телефону 
та його тривале утримання в рамках кримінального провадження щодо її сина, а 
також за статтею 13 Конвенції на відсутність ефективного національного засобу 
юридичного захисту у зв’язку з її скаргами.

Розглянувши скарги за статтею 3 Конвенції, Європейський суд вказав, що пер-
ший заявник не уточнив, яких тілесних ушкоджень зазнав, якщо взагалі зазнав, та 
звернув увагу, що твердження про жорстоке поводження повинні підтверджува-
тися відповідними доказами. Не знайшовши жодних прямих або непрямих дока-
зів тверджень першого заявника щодо жорстокого поводженням з ним працівни-
ків міліції, Європейський суд відхилив цю скаргу за матеріальними і процесуаль-
ним аспектами статті 3 Конвенції як явно необґрунтовану.

Щодо скарг за статтею 6 Конвенції Європейський суд зазначив, що національ-
ні суди належним чином розглянули всі наявні докази та аргументи першого заяв-
ника щодо будь-яких процесуальних недоліків та дійшов висновку, що ознаки по-
рушень пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції відсутні і відхилив цю 
частину заяви як явно необґрунтовану.

Розглянувши скарги першого заявника за статтею 8 Конвенції, Європейський 
суд зауважив, що оскільки українське законодавство вимагало повного перегляду 
всього листування із суб’єктами, які не входили до переліку винятків, за відсутнос-
ті належних гарантій, то перегляд відповідно до цих положень національного зако-
нодавства не здійснювався «згідно із законом». Європейський суд констатував по-
рушення статті 8 Конвенції у зв’язку з втручанням органів влади у листування пер-
шого заявника з суб’єктами, листування з якими згідно з національним законодав-
ством підлягало перегляду.

Щодо скарг за статтею 34 Конвенції, Європейський суд вказав, що навіть як-
що була затримка у наданні першому заявнику копій документів з матеріалів його 
справи, вона не вплинула на його справу у Європейському суді та дійшов висно-
вку, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань.

Розглянувши скарги другої заявниці за статтею 1 Першого протоколу до Кон-
венції, Європейський суд зауважив, що у її справі не було відмови у правосуд-
ді, а право власності на телефон і підстави його вилучення були чітко встановле-
ні національними судами. Європейський суд визнав цю скаргу другої заявниці не-
прийнятною відповідно до підпункту «b» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Скаргу другої заявниці за статтею 13 Конвенції Європейський суд відхилив як 
явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 
Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу першого заявника щодо регулярного пере-

гляду його кореспонденції в установі виконання покарань, а решту скарг у зая-
ві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з регулярним 
переглядом кореспонденції першого заявника в установі виконання покарань;

3. Постановляє, що Україна дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Кон-
венції щодо першого заявника;

4. Постановляє, що встановлення порушення само собою становить справедли-
ву сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав перший заявник;

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «МАЗУР ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MAZUR v. UKRAINE)

(заява № 59550/11)

Стислий виклад рішення від 31 жовтня 2019 року
04 вересня 2007 року у м. Ялта заявника затримали працівники міліції за підо-

зрою у причетності до злочину, скоєного в Івано-Франківську у 2002 році. Згідно з 
твердженнями заявника, дорогою до Івано-Франківська, а згодом у Тлумацькому 
відділі міліції та Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франків-
ській області він зазнав жорстокого поводження з метою отримання від нього зі-
знавальних показань. Не витримавши фізичного насилля, заявник погодився на-
дати зізнавальні показання, які він згодом підтвердив за відсутності захисника під 
час допиту слідчим та під час відтворення обстановки та обставин події. 

Заявник та його батько поскаржилися до прокуратури на незаконне затриман-
ня заявника та жорстоке поводження з ним. У результаті огляду заявника судово-
медичним експертом у нього було зафіксовано низку тілесних ушкоджень, проте 
прокуратура відмовила у відкритті кримінальної справи щодо працівників міліції. 
Щодо заявника було порушено кримінальну справу у зв’язку зі скоєнням злочину у 
2002 році. Під час допиту заявник у присутності захисника відмовився від своїх по-
передніх зізнавальних показань, стверджуючи, що вони були отримані внаслідок 
жорстокого поводження з ним працівників міліції.

У 2008 році суд першої інстанції повернув кримінальну справу щодо заявника 
на додаткове розслідування. Після закінчення додаткового розслідування апеля-
ційний суд, діючи як суд першої інстанції, визнав заявника винним за всіма пунк-
тами обвинувачення та обрав покарання у виді семи років позбавлення волі, відхи-
ливши твердження заявника щодо жорстокого поводження з ним з боку працівни-
ків міліції як необґрунтовані.

Заявник та його захисник звернулися до Верховного Суду України, який, дію-
чи як суд другої інстанції, визнав, що допит заявника було здійснено за відсутнос-
ті захисника,  проте залишив без задоволення скаргу на жорстоке поводження з 
боку працівників міліції, пославшись на результати перевірки тверджень заявни-
ка прокуратурою.

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на жорстоке поводжен-
ня з боку працівників міліції з метою отримання від нього зізнавальних показань, 
а також за статтею 6 Конвенції на несправедливість кримінального проваджен-
ня щодо нього.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд зазна-
чив, що з 04 до 07 вересня 2007 року заявник фактично утримувався під вартою 
працівниками міліції та зазнав тілесних ушкоджень, перебуваючи під контролем 
органів державної влади. Оскільки висновки державних органів влади щодо по-
ходження тілесних пошкоджень заявника не ґрунтувалися на ретельному розслі-
дуванні, Європейський суд дійшов висновку, що тілесні ушкодження заявника бу-
ли заподіяні йому внаслідок жорстокого поводження з боку працівників міліції.

Щодо скарг заявника за статтею 6 Конвенції Європейський суд зазначив, що зі-
знавальні показання заявника, надані ним під час перебування під контролем пра-
цівників міліції та за відсутності захисника, не є наданими свідомо та добровіль-
но. Європейський суд дійшов висновку, що використання доказів, отриманих вна-
слідок жорстокого поводження, призвело до несправедливості провадження щодо 
заявника, та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1.  Оголошує прийнятними скарги на жорстоке поводження під час затримання 

та несправедливість судового розгляду кримінальної справи заявника;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з вико-

ристанням для засудження заявника показань, отриманих внаслідок жорстокого 
поводження;

4. Постановляє, що немає потреби розглядати решту скарг заявника за стат-
тею 6 Конвенції;

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які 

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

(i) 11 000 (одинадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, якої заявник за-
знав у зв’язку з порушенням статті 3 Конвенції, які мають бути сплачені заявнику;

(ii)  1 600 (одна тисяча шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, по-
несених під час провадження у Суді, які мають бути сплачені на банківський раху-
нок представника заявника, пана Михайла Тарахкала;

(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;

6.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

СПРАВА «ШТеПА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHTEPA v. UKRAINE)

(заява № 16349/17)

Стислий виклад рішення від 24 жовтня 2019 року
У період з листопада 2010 року до квітня 2014 року заявниця обіймала посаду 

міського голови м. Слов’янськ.
У липні 2014 року щодо заявниці було порушено кримінальну справу за обви-

нуваченням у порушенні державного суверенітету та територіальної цілісності. На-
ступного дня суд першої інстанції обрав заявниці запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, зазначивши у своїй ухвалі, що заявниця могла переховуватись 
або перешкоджати слідству, чи продовжити свою злочинну діяльність.

Під час досудового слідства та судового розгляду суди за клопотанням проку-
рора продовжували строк тримання заявниці під вартою двадцять разів, посилаю-
чись на підстави, аналогічні раніше наведеним.

20 вересня 2017 року суд першої інстанції змінив обраний заявниці запобіжний 
захід на домашній арешт, звільнивши її з-під варти. Станом на дату постановлен-
ня Європейським судом рішення кримінальна справа заявниці розглядалась су-
дом першої інстанції.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на тривалість та необґрунтованість досудово-
го тримання її під вартою та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на необґрунтовану три-
валість кримінального провадження щодо неї. Крім того, заявниця висувала інші 
скарги за статтею 3 Конвенції, а також за статтями 14 та 18 Конвенції у поєднан-
ні зі статтею 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд зазначив, що досудове тримання її під вартою тривало приблизно три роки та 
три місяці. Європейський суд дійшов висновку, що органи державної влади продо-
вжували строк тримання заявниці під вартою до розгляду справи судом на підста-
вах, які не можуть вважатися «достатніми» для обґрунтування тривалості триман-
ня під вартою. Крім того, Європейський суд зауважив, що органи державної вла-
ди не розглянули конкретні факти або альтернативні триманню під вартою запо-
біжні заходи та посилались головним чином і постійно на тяжкість обвинувачень. У 
зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Щодо скарг заявниці за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд вказав, 
що провадження у справі заявниці тривало приблизно п’ять років та два місяці в 
одній інстанції і наразі триває. Європейський суд нагадав, що національні суди по-
винні організовувати провадження таким чином, щоб воно було швидким та ефек-
тивним. Розглянувши всі надані матеріали, та з огляду на свою практику з цьо-
го питання Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі тривалість прова-
дження була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку». Отже, було 
порушено пункт 1 статті 6 Конвенції.

Розглянувши решту скарг заявниці, Європейський суд зазначив, що вони не ви-
являють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією та про-
токолами до неї, та відхилив їх як необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пунк-
ту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги щодо відсутності підстав для тримання за-

явниці під вартою та надмірної тривалості кримінального провадження щодо неї, а 
решту скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці та-

кі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу:

(i) 2 600 (дві тисячі шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;

(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;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

                                                                                     
_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному  

реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними 

 засобами ведення Єдиного реєстру 
 з оцінки впливу на довкілля,  

не зазначається суб’єктом господарювання)
                                                                                     
_____________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку 
 впливу на довкілля планованої діяльності 
 (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Єдиного реєстру  
з оцінки впливу на довкілля, 

 для паперової версії зазначається 
 суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»  

код ЄДРПОУ 25207363 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на до-
вкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обухо-

ва, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція  складу ПММ маши-

но-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з влаштуванням АГЗП  
за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 
75-а.

В об’єм робіт реконструкції включено влаштування стаціонарного автомобіль-
ного газозаправочного пункту (АГЗП) — модуль з наземним резервуаром об’ємом  
5,6 м3, ПРК (паливо-роздавальної колонки) СВГ та паливо-приймального вузла СВГ.

На ділянці діючого складу ПММ влаштовується автомобільний газозаправний 
пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводним газом 
автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення наземної 
ємкості з газом (об’ємом 5,6 м3) з паливо-приймальним вузлом СВГ та паливо-роз-
давальною колонкою СВГ «АСТРА-1-У».

Технічна альтернатива 1,2
Установка підземної ємності для зберігання скраплених вуглеводневих газів 

(пропан-бутан). 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Реконструкція  складу ПММ з влаштуванням АГЗП передбачено на території іс-

нуючого машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», що знахо-
диться за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Пі-
онерська, 75-а.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1, 2
Склад ПММ існуючий. Реконструкція виконуватиметься на діючому об’єкті. Роз-

міщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її цільовому призначен-
ню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Метою реконструкції є заправка автомобілів СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 

якісним пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у 
місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієніч-
них нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

На території машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», 
площею 4,8688 га, в межах ділянки діючого складу ПММ влаштовується автомо-
більний газозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення скрапле-
ним вуглеводневим газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнан-
ням. Розміщення ємкості з газом наземне (об’ємом 5,6 м3) з паливо-приймальним 
вузлом СВГ та встановлення паливо-роздавальної колонки «АСТРА-1-У». На рекон-
струйованому складі ПММ передбачено: здійснювати прийом, зберігання і відпуск 
пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпалива та скрапленого вугле-
водневого газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 горизонтальних наземних резервуа-
рів: 3 для бензину — з яких 2 об’ємом по 10 м3 та 1 об’ємом 12 м3, 3 для дизпали-

ва, об’ємом по 75 м3 та 1 для СВГ, об’ємом 5,6 м3 та 2 ПРК — одна дворукавна типу 
«Геркон» 0 КЕД-50-0,25-1-2 для бензину та дизельного пального та 1 «АСТРА-1-У» 
для СВГ. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні муф-
ти. Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною системою, технічни-
ми пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі. При заправлен-
ні автомобілів через паливо-роздавальні колонки застосована система повернення 
парів з баку автомобілів у видаткові резервуари (рекуперація).

Планований річний обсяг використання палива по підприємству становить: бен-
зину — 89 000 л, дизельного палива — 1 631 000 л, скрапленого вуглеводневого 
газу — 130 000 л.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- по забрудненню атмосферного повітря — дотримання значень гранично до-

пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на-
селених пунктів; 

- по грунту, поверхневих та підземних водах — відсутність на них прямого  
впливу;

- по акустичному впливу — допустимі рівні шуму;
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 
щодо технічної альтернативи 1, 2: аналогічні як для планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1,2: альтернативи відсутні
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернатива-

ми:
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати ра-

ціональне використання грунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені за-
хисні та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 1,2: аналогічні як для планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1,2: альтернативи відсутні.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Під час реконструкції складу ПММ з влаштуванням АГЗП  можливий допустимий 

вплив від будівельної техніки, роботи обладнання та інструментів. 
Під час експлуатації передбачаються вплив від дихальних клапанів наземних 

резервуарів зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (ПРК), технологіч-
ні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання 
СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), автотранспорт 
(заїзд та виїзд з території складу ПММ).

Характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:
- на геологічне середовище — відсутній;
- на повітряне середовище — викиди забруднюючих речовин;
- на клімат та мікроклімат — відсутній;
- на водне середовище — утворення господарських, побутових та зливових сто-

ків;
- на техногенне середовище — відсутній;
- на соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в ЗМІ та гро-

мадських обговорень;
- на рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу 

відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
- на грунт — незначним джерелом забруднення можуть стати паливо-мастильні 

матеріали від роботи будівельних механізмів. При експлуатації об’єкту вплив мож-
ливий у випадку аварії.

щодо технічної альтернативи 1,2 — аналогічні як для планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1,2: альтернативи відсутні
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»).

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля у відповідності до пункту 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».  

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на  
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема будуть проведені дослідження впливу на повітряне, водне, геологіч-
не середовища і грунт, соціальне і техногенне середовища, рослинний і тваринний 
світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання забрудню ючих ре-
човин в атмосферному середовищі, аналіз отриманих концентрацій забруднюю-
чих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розра-
хунок ризиків.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украї-
ни «Про  оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процеду-
ра, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення про-
цедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповнова-
женому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-

яльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, 

у якому визначено допустимість провадження такої планованої  
діяльності

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля»,  

що видається

Міністерством енергетики та захисту довкілля України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування уповноваженого органу)

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 
Відділ оцінки впливу на довкілля, m.shimkus@menr.gov.ua,

(поштова адреса, електронна адреса)

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, (044) 206-20-89,  
Шимкус Марина Олександрівна

(номер телефону та контактна особа)

Національний банк України оголошує конкурс з визначення юридичної 
особи для здійснення управління непроданими активами банків, 

процедуру ліквідації яких розпочато до 22.09.2012

Національний банк України (далі — НБУ) оголошує конкурс із визначен-
ня юридичної особи для здійснення управління непроданими активами (да-
лі — конкурс) АБ «АЛЛОНЖ» (код ЄДРПОУ 14362014),  ВАТ «ЄБРЗ»  (код  
ЄДРПОУ 20685262), ВАТ СКБ «ДНІСТЕР» (код ЄДРПОУ 19159542), ВАТ АКЦІО-
НЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТРАНСБАНК» (код ЄДРПОУ 16293211) (далі — 
разом Банки).

Претендентом може бути:
– банк, який надає послуги з довірчого управління коштами і цінними папе-

рами за договорами з юридичними та фізичними особами, за умови, що він 
здійснює беззбиткову діяльність, дотримується економічних нормативів, забез-
печує в повному обсязі формування резервів за активними операціями та не є 
об’єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припи-
нення здійснюваних банком операцій;

– юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо надання ауди-
торських, юридичних, консалтингових, фінансових послуг не менше трьох років, 
веде беззбиткову діяльність і не має заборгованості перед Державним бюдже-
том України та місцевими бюджетами.

Претендентом не може бути юридична особа, яка:
– є кредитором, пов’язаною особою або акціонером/учасником банку;
– не виконала зобов’язань перед цим банком;
– є стороною в судовій справі за участю банку.
Порядок проведення, умови конкурсу та додаткові вимоги до претендентів 

розміщені на сторінках:
– електронного майданчика оператора електронного аукціону за посиланням 

https://zakupki.prom.ua/;
– офіційного Інтернет-представництва НБУ за посиланням https://www.bank.gov.ua/.
Доступ до наявної в НБУ інформації та документів на непродані активи Банків, 

а також подання претендентами документів відбуватиметься за адресою: м. Ки-
їв, вул. Андріївська, 1.

Кінцева дата подання пропозицій 29.01.2020.
Для отримання детальної інформації звертатися за електронною адресою: 

Dmytro.Hladchenko@bank.gov.ua.

Ліквідаційна комісія пайового закритого недиверси-
фікованого венчурного інвестиційного фонду «Укрленд» 
ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ» (далі — Фонд), повідомляє, 
що ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ» було прийнято рішен-
ня (рішення №5 від 10.12.2019 р.) про припинення Фон-
ду шляхом ліквідації у зв’язку із загальною нестабільною 
ситуацією та недоцільністю подальшого функціонуван-
ня Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду 
своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення про його лік-
відацію наступний:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог креди-
торів починається з наступного робочого дня після опу-
блікування в офіційному друкованому органі цього По-
рядку та триває протягом одного місяця. Цей строк вва-
жається таким, що закінчився, якщо всі кредитори Фон-
ду письмово підтвердили відсутність вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх 
вимог до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходжен-
ням Фонду із додаванням документів, які підтверджують 
наявність у кредитора таких вимог, оформлених належ-
ним чином відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора під-
лягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню 
Ліквідаційною комісією Фонду з оформленням відповід-
ного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отри-
мання.

4. На наступний робочий день після прийняття Ліквіда-
ційною комісією Фонду рішення щодо затвердження або 
відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія Фонду 
повідомляє такого кредитора особисто за адресою, вка-
заною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідацій-
ної комісії: 03150, м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), буд. 
5Б, тел./факс (044) 227-05-87, http://uli.com.ua.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська об-

ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесе-
не до ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Ва-
дима Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луган-
ської області ухвалено здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає об-
винуваченого Фролова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, 
буд. 15, у судове засідання, яке відбудеться 14.01.2020 року о 10-00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призна-
чає дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право 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 провадження.

Артемівський міськрайонний суд 
Донецької області повідомляє, що за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, каб. 204 16 грудня 2019 ро-
ку о 16-00 годині відбудеться підготов-
че судове засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Мар-
тиненка Юрія Михайловича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
В підготовче судове засідання викли-
кається обвинувачений Мартиненко 
Юрій Михайлович (зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., м. Сіверськ, 
вул. Леніна, 39). В разі неможливості 
з’явитись до суду просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в 
судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

Харківський апеляційний суд викли-
кає Губіна Владислава Валерійовича, 
12.08.1974 року народження, на 12.00 
годину 18 лютого 2020 року для учас-
ті в розгляді апеляційних скарг проку-
рора та захисника Кундіуса І.В. на ви-
рок Орджонікідзевського районного 
суду м. Харкова від 13 квітня 2018 ро-
ку відносно Губіна Владислава Валері-
йовича.

Судове засідання відбудеться в при-
міщенні Харківського апеляційного су-
ду (м. Харків, майдан Героїв Небесної 
Сотні, 36, 2 поверх, зала судових засі-
дань №20).

Суддя І. Б. Савченко
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У прифронтовій школі буде анімаційний клуб 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

МУЛЬТИКИ. Хлопчаки та 
дівчата у Кіндрашівській ЗОШ 
І—ІІІ ступенів Станично-Лу-
ганського району створюють 
мультфільми. Тут відкрито 
мультиплікаційний клуб «Ко-
махи.UA» за підтримки Дитя-
чого фонду Німеччини та між-
народного благодійного фон-
ду «Жовто-блакитні крила». 
Ідея створити анімаційний 
клуб виникла під час проєк-
ту «Караван дружби анімацій-
ний», який проходив у червні 
2019 року в Бердянську.

«Під час виїзної програ-
ми «Караван дружби» цьо-
го літа в дітей виникла ідея 
створити щось об’єднавче. 
За основу взяли творчі виро-
би — комахи, їхні фігурки з 
натуральної вовни дітям до-
помогла створити майстри-
ня з валяння Інна Олійник. 
Для жучків і павучків при-
думали цікаву історію при-
год, зняли на фото, а потім 
змонтували й озвучили пер-
шу анімацію. Так навколо ці-
єї ідеї об’єдналося коло дітей 
і дорослих, які створювати-
муть анімаційні фільми», — 
розповіла директорка МБФ 
«Жовто-блакитні крила» 
Людмила Чуркіна.

Нині у кіндрашівській се-
редній школі облаштува-

ли кімнату з необхідною тех-
нікою та сучасними мебля-
ми, які передали дітям пред-
ставники БФ «Жовто-блакит-
ні крила». Із групою дітей за-

ймаються двоє тренерів. Для 
створення мультфільмів ви-
користовують техніку анімації 
кадру. Дітей з кіндрашівської 
школи підтримали підлітки з 

Лисичанська, Врубівки, Гір-
ського та Маріуполя, створив-
ши такі самі кімнати, а також 
центр «Генерація.UA» у Сєве-
родонецьку.

Замість 
ковзанки — 
тюбінг-гірка

 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗИМОВІ РОЗВАГИ. Міський парк «Пере-
мога» чи не найвідвідуваніший у Полтаві. Там 
завжди проводять заходи до свят, працюють 
атракціони, а взимку — ковзанка. Цього ро-
ку новорічна святкова програма буде іншою. 

У січні там проведуть фестиваль льодових 
скульптур, у двадцятих числах грудня — ново-
річний ярмарок, принагідно відкриють тюбінг-
гірку — катання на надувних камерах. Снігову 
гірку розмістять на площі 300 квадратних ме-
трів. Поряд спорудять маленькі снігові спуски 
для менших дітей. Робота тюбів не залежати-
ме від погоди, бо в парку працюватимуть сні-
гові гармати. А льодової ковзанки цієї зими 
не буде. Під час її облаштування виникли пев-
ні проблеми з комунікаціями. 

Проте в дирекції парку втішають: проблема 
з ковзанкою тимчасова, і вона працюватиме 
в майбутньому.

З вінницьких сосен 
буде ялинка в Києві

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТА НАБЛИЖАЮТЬСЯ. З Бершадського держлісгоспу при-
везли до Києва понад 275 молодих сосен, з яких сформують од-
ну з головних ялинок столиці. «Уперше нам випала почесна місія 
відправити на ялинку до столиці наші сосни. Ми цим пишаємося», 
— сказав директор ДП «Бершадський лісгосп» Микола Краснєєв.

Дерева підбирали ретельно, адже замовник поставив чіткі вимо-
ги до розміру й кольору. Працівники лісгоспу прагнули все зробити 
якнайкраще, бо дорожать замовленням. Загалом вартість відправ-
лених хвойних дерев для ялинки становить майже 60 тисяч гривень. 
Важливе значення має і гордість за те, що виростили високоякісний 
матеріал. Зі слів прессекретаря Вінницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства Станіслава Вовка,  вперше 
одну з головних ялинок у Києві буде сформовано з вінницьких со-
сен. Загалом у держлісгоспах області під новорічні дерева відвели 
420 гектарів, на яких посадили 1,2 мільйона саджанців хвойних де-
рев. Цього року на Новорічні свята працівники держлісгоспів області 
готові реалізувати майже 500 тисяч ялинок та сосен.

Різдвяні дарунки  
від юних майстрів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Учні та педагоги Ізюмської дитячої  художньої 
школи імені С. Васильківського підготували для харків’ян унікаль-
ні подарунки на Святого Миколая. Виставку їхніх робіт, виконаних 
в техніках живопису та графіки, відкриють у галереї «Мистецтво 
Слобожанщини» саме цього дня. Тут око відвідувачів тішитимуть 
твори декоративно-вжиткового мистецтва: батик, бісер, паперові 
вироби, серед яких, безперечно, вирізнятимуться витинанка, мо-
заїка, вишивка, набивні роботи. А ще гостей подивують скульптур-
ні мініатюри. У тому, що виставка матиме успіх, не сумніваються ні 
викладачі, ні їх вихованці, яких  у школі майже 300. І ця впевненість 
ґрунтується на багаторічному досвіді роботи закладу, яка почала-
ся з 1980-х років. Вона з невеличких класів при місцевій музичній 
школі виросла до спеціалізованого мистецького навчального за-
кладу системи позашкільної освіти Міністерства культури України.Дітям байдуже, чи це льодова гірка, чи тюбінг — прикольно й так!

Ці валяні комахи стали героями першого мультика, знятого дітьми
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Пташкам тут буде безпечно
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. У Національно-
му природному парку «Білобе-
режжя Святослава» проведе-
но біотехнічні заходи, що спри-
ятимуть гніздуванню коловод-
них птахів: пухівки звичайної, 
крячка малого та чорноголово-
го, чоботаря та інших. Необхід-
ність спорудження таких ост-
рівців пов’язана з тим, що на 
території майже всіх заповід-

них об’єктів України протягом 
останнього десятиріччя збіль-
шується кількість хижих тва-
рин — лисиць, єнотоподібних 
собак, шакалів. Вони не зали-
шають шансів на виживання 
потомству птахів коловодних 
видів, які гнізда в’ють на клап-
тиках суші поблизу водойм. 

Водночас із побудовою ста-
ціонарних острівців Націо-
нальний парк проводить екс-
перименти з мобільними пла-
вучими майданчиками для 

гніздування, вважаючи їх та-
кими, що найбільше мінімізу-
ють ризики коливань рівня во-
ди в озерах від вітрової дина-
міки та злив. Протягом тиж-
ня в озері Лабазне, що сполу-
чене з Ягорлицькою затокою, 
встановлено безпечні споруди 
для прихистку водоплавних 
птахів Кінбурнського півостро-
ва. Це — два плавучі острів-
ці-платформи загальною пло-
щею 200 на 2 метри. Вони слу-
гуватимуть не лише для відпо-

чинку червонокнижних птахів, 
а й місцем їхнього безпечного 
гніздування навесні наступно-
го року. 

Виготовлення і встановлен-
ня плавучих платформ вдало-
ся виконати завдяки всебічній 
допомозі ГО «Українське то-
вариство охорони птахів» та 
наполегливій праці співробіт-
ників парку і працівників По-
кровського природоохорон-
ного науково-дослідного від-
ділення.
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