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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК:
«Уже з цього року і весь 

2020-й проходитиме 
трансформація 

управління Збройними 
силами. Його структура 
повністю відповідатиме 

тому, як це 
побудовано  

у країнах НАТО».

Світло й мир  
з Вифлеєма

ЕСТАФЕТА. Діти з Національної організації скаутів України та 
Асоціації гайдів України передали Президентові Володимирові Зе-
ленському Вифлеємський вогонь миру. Українські скаути вже по-
над 10 років привозять в Україну цей символ злагоди, добра та 
добробуту. Вони висловили задоволення, що саме в день свято-
го Миколая можуть передати Вифлеємський вогонь Президентові.

«Хочемо побажати нашій рідній країні добробуту, процвітання, 
сили й терпіння на шляху до досягнення миру. Гайди і скаути зна-
ють, що шлях до перемоги дуже тернистий і довгий. Та наша сила 
в єднанні. Разом ми зможемо досягнути всього», — сказала пред-
ставниця Асоціації гайдів України.

«Для мене велика честь отримати Світло миру. Ви правильно 
сказали: нам дуже потрібен мир. Думаю, що тепло від цього вог-
ню найголовніше, воно може зігрівати українців, перш за все на-
ших військових, які боронять кордони незалежної України», — за-
значив у відповідь глава держави.

60%  
українців підтримують вступ до ЄС. 
За підсумками дослідження групи 
«Рейтинг», кількість європейських 

симпатиків зросла на 3% порівняно  
з листопадом 

ДОВКІЛЛЯ. Тепер перевірити законність походження 
новорічної пухнастої красуні, якою плануєте прикрасити 
оселю, можна за допомогою смартфона

Ялинки в законі

Міністр оборони про підвищення боєздатності ЗСУ
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Міністерство фінансів виконує свої 
зобов’язання
ВИПЛАТИ. Усі захищені видатки з державного бюджету фінансують у звичному режимі

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Уряд у повному обсязі про-
фінансує усі захищені стат-

ті видатків, до яких належать 
пенсії, зарплати і всі соціаль-
ні виплати. Він профінансує 
всі зобов’язання, на які відкри-
то асигнування. На цьому на-

голосив Прем’єр-міністр Олек-
сій Гончарук. «Уся інформація, 
яку сьогодні масово розганяють 
в  окремих ЗМІ, — фейк. У дер-
жавному бюджеті достатньо ко-

штів для забезпечення захище-
них видатків»,  — цитує очільни-
ка уряду департамент комуніка-
цій Секретаріату Кабінету Міні-
стрів.

Він пояснив, що це тимчасове 
призупинення виплат казначей-
ства за всіма іншими стат-
тями, яке вже не раз тра-
плялося в Україні. 

5 7
АКТУАЛЬНО

На Житомирщині рак 
молочної залози на першому 
місці за смертністю від 
злоякісних новоутворень 
серед жінок

 

На Закарпатті 
надолужують втрачений 
час: 22 грудня вибори 
відбудуться  одразу  
в дев’яти громадах

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
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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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-
вадження у кримінальному провадженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденцева Павла 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 року народження, уродженець  
м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204, який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 14 січня 2020 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Вищого антикорупційного 
суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Коліуш О. Л., судді: Ткаченко О. В., Шкодін Я. В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинувачен-

ням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 
року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідан-
ня з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 13 січня 2020 року о 13 год. 15 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримі-
нального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N015324-GL3N015326,  
GL2N015327-GL2N015329

Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за 6 кредитними договорами, 
укладеними з фізичними особами  
(із забезпеченням: іпотека та інше)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

15.01.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
45943-asset-sell-id-251398

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: GL3N015330-GL3N015345 (16 лотів);  
GL22N015347, GL22N015349

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, майнові права на нерухоме майно
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

13.01.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/45939-asset-sell-id-251354,  
45938-asset-sell-id-251353

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області 
(87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) у складі голову-
ючої судді Мельник І. Г., суддів Вайновського A. M., Копилової Л. В. розгля-
дає кримінальне провадження за № 22017050000000276 відносно Агранови-
ча Олександра Володимировича, 29.10.1967 року народження, який обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Агранович Олександр Володимирович, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Артемів-
ська, 295, викликається на 27 лютого 2020 року об 11-00 год. до суду для 
участі у розгляді справи.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі документів, які є в матеріалах справи.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ 
В провадженні Комінтернівського районного суду м. Харкова знаходиться справа за обвинуваченням Собченка Олега Васи-

льовича, 23.06.1966 року народження, мешкав за адресою: м. Харків, вул. Садова, буд. 18/2, кв. 102, Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв. Степовий, 18/92, у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; 
Монастирьова Вадима Вікторовича, 29.06.1970 року народження, у вчиненні злочину за  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2  
ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; Монастирьова В’ячеслава Вадимовича, 10.03.1992 року народження, у вчиненні 
злочину за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України - зареєстрованих та мешкали за адресою: м. Харків, пров. Гераси-
мівський, буд. 32; Бондаренка Олександра Сергійовича, 05.07.1978 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою:  
м. Харків, вул. Квиткінська, буд. 10, кв. 2, у вчиненні злочину за  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; Бараненка Ан-
дрія Володимировича, 01.08.1988 року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пров. Писарівський, буд. 
2, у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; Ларікова Віктора Олексійовича, 08.09.1981 
року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: Харківська область, м. Лозова, 3-й мікрорайон, буд. 20, кв. 29, у 
вчиненні злочину за  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; Логінова Дмитра Михайловича, 27.11.1978 
року народження, зареєстрований та мешкав за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 72-г, кв. 186, у вчиненні злочину за  ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; Кальоних Василя Петровича, 07.06.1953 року народження, зареєстро-
ваний та мешкав за адресою: м. Харків, вул. Працюючих, буд. 14, у вчиненні злочину за  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ст. 113, ч. 2  
ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України; Михеєнка Сергія Олександровича, 15.03.1976 року народження, зареєстрований та 
мешкав за адресою: м. Харків,  вул. Рибалко, буд. 47-А, кв. 189, у вчиненні злочину за  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК 
України, яких Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає в підготовче судове засідання на 30 січня 2020 року о 10 го-
дині 00 хвилин за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

Суддя О. О. Маньковська

В провадженні судді Білоцерків-
ського міськрайонного суду Київ-
ської області Гавенко О. Л. пере-
буває обвинувальний акт у кри-
мінальному провадженні віднос-
но Каждана Сергія Владленовича за 
ознаками злочину, передбаченого  
ч. 5 ст.191 КК України, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42015100010000016 від 
06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового 
засідання відбудеться 23 січня 2020 
року об 11 год. 30 хв. в приміщен-
ні Білоцерківського міськрайонно-
го суду Київської області за адре-
сою: Київська область, м. Біла Церк-
ва, вул. Першотравнева, 4-а.

Суддя Гавенко О. Л.

Орджонікідзевський районний 
суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за об-
винуваченням Лакізи Олексія Ігоро-
вича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій 
Ігорович викликається на 12 люто-
го 2020 року на 12-45 годину до Ор-
джонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області, 
кабінет №211, для участі в розгляді 
кримінального провадження.

Головуючий суддя Вайновський 
А. М.

Дніпровський апеляційний суд по-
відомляє, що 24 грудня 2019 року об 
11:00 годині в приміщенні Дніпров-
ського апеляційного суду за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Харків-
ська, 13, відбудеться розгляд кримі-
нального провадження за апеляцій-
ною скаргою прокурора Дніпропе-
тровської місцевої прокуратури №2 
Дніпропетровської області на ухвалу 
Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська від 16 жов-
тня 2019 року про повернення обви-
нувального акта прокурору відносно 
Василенка Костянтина Анатолійови-
ча за ч. 4 ст. 190 КК України.

Суддя О. Ю. Іванченко

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

(заява № 29298/18 та 3 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 14 листопада 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних про-
ваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

Розглянувши всі надані матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що трива-
лість кримінальних проваджень у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі 
«розумного строку», а у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту 
у зв’язку з їхніми скаргами. Посилаючись, зокрема, на рішення у справі «Меріт про-
ти України» (Merit v. Ukraine, заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року), Європей-
ський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

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

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

СПРАВА «ДУДАР ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE DUDAR AND OTHERS v. UKRAINE)

(заяви № 64844/10 та № 56978/18)

Стислий виклад рішення від 14 листопада 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих 
справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та, що у заявни-
ків не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами і кон-
статував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

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

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

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

СПРАВА «СВЕРДЛИК ТА СІЛІВЕРСТОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SVERDLYK AND SILIVERSTOV v. UKRAINE)

(заяви № 57088/12 та № 1354/15)

Стислий виклад рішення від 14 червня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання під вартою під час досу-
дового розслідування. Заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвен-
ції відповідно до усталеної практики Європейського суду, а саме за підпунктом «с» 
пункту 1 та пунктом 4 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, 
посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти Укра-
їни», дійшов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявників під вартою під 
час досудового розслідування була надмірною та констатував порушення цього по-
ложення Конвенції. 

Європейський суд також розглянув інші скарги заявників та, посилаючись на 
свою попередню практику у справах щодо України, дійшов висновку, що було пору-
шено підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з незаконним триманням під 
вартою під час досудового розслідування та пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку з не-
доліками у провадженні щодо перегляду законності тримання під вартою.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвен-

ції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудового роз-
слідування;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію щодо інших скарг, висунутих за 
усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

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

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

6. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 57088/12 щодо справедливої сатис-
факції.»

СПРАВА «СМІЛЯНСьКА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SMILYANSKAYA v. UKRAINE)

(заява № 46196/11)

Стислий виклад рішення від 21 листопада 2019 року
У січні 2011 року працівники міліції затримали заявницю одразу після того як її ви-

писали з лікарні у зв’язку з перенесенням нападу на астму. Вона була поміщена до 
Харківського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). Запобіжний захід у вигляді взяття за-
явниці під варту неодноразово продовжувався районним судом. 

Перебуваючи під вартою, заявниця зверталася до адміністрації СІЗО та прокура-
тури з численними заявами про неналежні умови тримання під вартою та ненадання 
їй лікування у зв’язку з її захворюванням на астму, а також з проханням перевести її 
до іншої камери для некурців. 

У березні 2011 року заявниці було призначено судово-медичну експертизу, за ре-
зультатами якої у неї було виявлено низку захворювань, а лікування, згідно з твер-
дженнями заявниці, їй не надавали. Клопотання заявниці про звільнення її з-під вар-
ти районний суд залишав без задоволення.

Кримінальну справу щодо заявниці було направлено до суду для розгляду по су-
ті. З огляду на стан здоров’я заявниці у листопаді 2011 року суд обрав їй запобіжний 
захід у вигляді підписки про невиїзд, зазначивши, що заявниця потребувала лікуван-
ня у спеціалізованому медичному закладі.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-
жилася за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на неналежні умови тримання її під вартою та ненадання їй належної 
медичної допомоги, а також за статтею 5 Конвенції на свавільне тримання її під вар-
тою під час досудового слідства, необґрунтованість постанов суду щодо продовжен-
ня тримання її під вартою та на відсутність ефективної процедури для оскарження за-
конності тримання її під вартою, а також неотримання відшкодування у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявниці на неналежні умови тримання під вартою, Європей-
ський суд звернув увагу на брак простору у тюремній камері заявниці, який поєд-
нувався з іншими неналежними побутовими умовами. Європейський суд, посилаю-
чись на свою практику в інших справах щодо України, констатував порушення стат-
ті 3 Конвенції. 

Європейський суд також констатував порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з не-
наданням заявниці належної медичної допомоги, зазначивши, що державним орга-
нам влади було відомо про стан здоров’я заявниці з моменту її затримання, а резуль-
тати судово-медичної експертизи підтвердили необхідність надання їй лікування. Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що надана заявниці медична допомога була нена-
лежною і не супроводжувалася комплексною терапевтичною стратегією. У зв’язку з 
цим заявниця зазнала труднощів, які перевищують невідворотній рівень страждан-
ня, а її гідність була принижена.

Щодо скарг заявниці за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд зауважив, 
що органи державної влади,  не здійснюючи оцінку конкретних фактів ситуації заяв-

ниці та посилаючись по суті та постійно на тяжкість висунутих проти неї обвинува-
чень, продовжували строк тримання її під вартою під час досудового слідства на під-
ставах, які не можуть вважатись «достатніми» та «відповідними», і констатував пору-
шення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Стосовно решти скарг заявниці за підпунктом «с» пункту 1 та пунктами 4 і 5 статті 
5 Конвенції Європейський суд зазначив, що він розглянув основні юридичні питання 
у цій справі, тому немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнят-
ності та суті цих скарг.

 ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявниці за статтею 3 та пунктом 3 статті 5 

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

ня її під вартою у Харківському СІЗО;
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з ненаданням їй 

належної медичної допомоги під час тримання під вартою;
4. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з необґрун-

тованим триманням її під вартою;
5. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суть 

скарг заявниці за пунктом 1 статті 5 Конвенції щодо свавільності її затримання та 
продовження строку її затримання з порушенням вимог Конвенції, її скаргу за пунк-
том 4 статті 5 Конвенції щодо неналежного розгляду національними судами її кло-
потань про звільнення з-під варти та її скаргу за пунктом 5 статті 5 Конвенції на від-
сутність у неї забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування за свавіль-
не тримання її під вартою;

6. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 10 000 

(десять тисяч) євро, які мають бути конвертовані в національну валюту держави від-
повідача за курсом на день здійснення платежу, та додатково суму будь-якого подат-
ку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

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

7. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції».

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

(заява № 1343/19 та інші)

Стислий виклад рішення від 14 листопада 2019 року
На момент подання заяв до Європейського суду заявники трималися під вартою 

у державній установі «Київський слідчий ізолятор». Троє із заявників продовжують 
утримуватися під вартою у зазначеній державній установі.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність у 
національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд нагадав, що під час встановлен-
ня, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Кон-
венції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим 
чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими 
недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов 
висновку, що умови тримання заявників під вартою були неналежними і в них не бу-
ло ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скаргами, та констату-
вав 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 су-

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

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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проведення незалежної та об’єктивної оцінки діяльності адміністраторів;
виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених адміністраторів, які 

сумлінно виконують службові обов’язки;
сприяння професійному росту адміністраторів.
6. Організатором Конкурсу є Департамент економічного розвитку, зовнішньоеко-

номічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації (далі — 
Департамент).

7. Конкурс проводиться серед адміністраторів, в таких номінаціях:
«Кращий адміністратор центру надання адміністративних послуг при районній 

державній адміністрації»;
«Кращий адміністратор центру надання адміністративних послуг при виконавчо-

му органі міської ради»;
«Кращий адміністратор центру надання адміністративних послуг при виконавчому 

органі селищної, сільської ради».
8. Оголошення про проведення Конкурсу у поточному році  розміщується Депар-

таментом на офіційному вебсайті Луганської обласної державної адміністрації не піз-
ніше ніж за 30 календарних днів до дати його проведення.

У тексті оголошення вказується інформація про:
місце та дату проведення Конкурсу;
перелік документів для участі у Конкурсі; 
дату початку та граничний термін подання документів для участі у Конкурсі; 
адресу, за якою здійснюється приймання документів для участі у Конкурсі;
контактний телефон.
9. Для участі у Конкурсі адміністратори подають конкурсній комісії такі докумен-

ти (далі — пакет документів):
1) заяву на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
2) анкету на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;
3) характеристику адміністратора від керівника центру надання адміністративних 

послуг.
10. Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону Укра-

їни «Про захист персональних даних» (із змінами).
11. Адміністратор не допускається до участі в Конкурсі, якщо:
1) пакет документів подано після закінчення граничного терміну для його подан-

ня; 
2) пакет документів подано не у повному обсязі або він не відповідає  вимогам 

цього Порядку.
Пакет документів, який не відповідає вимогам цього Порядку, повертається цен-

тру протягом 5 календарних днів після його подання з обґрунтуванням причин.
12. Для проведення Конкурсу утворюється конкурсна комісія, склад якої затвер-

джується розпорядженням голови обласної державної адміністрації — керівника об-
ласної військово-цивільної адміністрації, до якого входять представники Луганської 
обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань Луган-
ської області за погодженням з їх керівниками.

13. У разі виникнення конфлікту інтересів члени конкурсної комісії повинні діяти 
згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (із змінами).

14. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводять-
ся за необхідності.

15. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією  України, інши-
ми нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної ад-
міністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації і цим Порядком.

Організаційне забезпечення діяльності конкурсної діяльності здійснює Департа-
мент.

16. Конкурсна комісія розпочинає прийом пакетів документів на участь у Конкур-
сі з дати початку прийому документів, вказаної в оголошенні, протягом 20 кален-
дарних днів.

17. Прийняття пакетів документів завершується не пізніше ніж за 10 календарних 
днів до дати проведення Конкурсу.

У разі, якщо на участь у Конкурсі подано лише один пакет документів у будь-якій 
номінації, Конкурс в такій номінації не проводиться.

18. Комісія розглядає поданий пакет документів протягом 10 календарних днів з 
дня, наступного за днем закінчення граничного терміну подання пакету документів.

19. Визначення переможців Конкурсу здійснюється за такими критеріями:
1) навантаження на адміністратора (кількість наданих адміністративних послуг в 

середньому за день з початку року на дату подання документів):
10 і більше — 3 бали;
від 6 до 9 — 2 бали;
від 0 до 5 — 1 бал;
2) своєчасність надання адміністративних послуг адміністратором: 
своєчасно — від 1 до 3 балів;
несвоєчасно — 0 балів;

3) наявність відмов у наданні адміністративних послуг адміністратором:
відсутність — 3 бали;
з вини третьої особи/неузгодженість з чинним законодавством — 1 бал;
з вини адміністратора — 0 балів; 
4) наявність скарг з початку року на дату подання документів:
обґрунтовані — 1 бал;
необґрунтовані — 2 бали;
відсутні — 3 бали;
5) кількість позитивних відгуків з початку року на дату подання документів:
6 і більше — 3 бали;
від 3 до 5 — 2 бали;
від 0 до 2 — 1 бал;
6) запропоновані новації та ініціативність у роботі:
так — від 1 до 3 балів;
ні — 0 балів;
7) наявність публікацій, відзнак, сертифікатів щодо підвищення кваліфікації у 

сфері надання адміністративних послуг:
так — від 1 до 3 балів;
ні — 0 балів.
Максимальна кількість балів — 21.
20. Засідання конкурсної комісії проводить її голова, а у разі його відсутності — 

заступник голови. 
Засідання конкурсної комісії є правочинним за умови присутності на ньому не 

менше двох третин її складу.
21. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосу-

вало більшість її складу. 
Усі рішення, прийняті конкурсною комісією, оформлюються протоколом, який 

підписується головуючим, секретарем та присутніми на засіданні членами конкурс-
ної комісії. 

22. Конкурсна комісія визначає переможців за підсумками набраних балів відкри-
тим голосуванням окремо по кожному учаснику Конкурсу.

23. Переможцем у кожній номінації Конкурсу вважається адміністратор, який за 
оцінками конкурсної  комісії набрав найбільшу кількість балів.

24. У разі набрання адміністраторами однакової кількості балів переможцем ви-
значається адміністратор з більшою сумарною кількістю балів за оцінкою критеріїв, 
визначених у підпунктах 6, 7 пункту 19 цього Порядку.

25. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено в установленому чинним за-
конодавством порядку.

26. Конкурсна комісія  протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про пе-
реможців Конкурсу оприлюднює його результати на офіційному вебсайті Луганської 
обласної державної адміністрації та доводить до відома місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування Луганської області, при яких  утворе-
но центри. 

27. Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються дипломами.
Директор Департаменту економічного розвитку,  

зовнішньоекономічної діяльності та туризму  
Луганської обласної державної адміністрації  

Сергій МЕДВЕДЧУК

Додаток 1  
до Порядку  проведення щорічного обласного 

конкурсу «Кращий адміністратор центру надання 
адміністративних послуг» 

(підпункт 1 пункту 9)

Заява 
на участь у Конкурсі 

Я, _________________________________________________________________ ,
(власне ім’я, прізвище адміністратора)

адміністратор центру надання адміністративних послуг _________________________
______________________________________________________________________

       (назва місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування)
прошу допустити мене  до участі у щорічному обласному конкурсі «Кращий адміні-
стратор центру надання адміністративних послуг» у номінації ___________________
______________________________________________________________________.

До заяви додаю:  1) анкету на участь у Конкурсі; 
2) характеристику від керівництва центру надання адміністра-
тивних послуг.

 Підтверджую, що подані документи містять достовірну інформацію.
З Порядком проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий адміністратор 

центру надання адміністративних послуг» ознайомлений(а).
Надаю згоду організатору Конкурсу на обробку моїх персональних даних відповід-

но до Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами).
_________________                 _________________
             (дата)                                                                                 (підпис)
                                                                         

Додаток 2  
до Порядку  проведення щорічного обласного 

конкурсу «Кращий адміністратор центру надання 
адміністративних послуг» 

(підпункт 2 пункту 9)

Анкета 
на участь у Конкурсі 

_______________________________________________
(повна назва центру надання адміністративних послуг)

1. Власне ім’я, прізвище адміністратора ___________________________________
______________________________________________________________________.

2. Контактний телефон, електронна адреса ________________________________ 
______________________________________________________________________.

3. Стаж роботи в центрі надання адміністративних послуг ______________________
_____________________________________________________________________ .

4. Навантаження на адміністратора (кількість наданих адміністративних послуг в 
середньому за день) ____________________________________________________ .

5. Своєчасність надання адміністративних послуг (короткий опис) ______________
_____________________________________________________________________. 

6. Наявність відмов у наданні адміністративних послуг (короткий опис причин цих 
відмов) _______________________________________________________________ .

7. Наявність скарг, залишені відгуки суб’єктів звернення, зареєстровані в уста-
новленому порядку (надати копії підтверджуючих документів та за бажанням корот-
ко описати) ___________________________________________________________ .

8. Надання консультаційної інформації  (кількість та короткий опис) __________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

9. Запропоновані адміністратором новації та його ініціативність у роботі (корот-
кий опис) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

10. Наявність публікацій адміністратора, відзнак, сертифікатів з підвищення ква-
ліфікації у сфері надання адміністративних послуг (короткий опис) _____________
_____________________________________________________________________ .

______________________                   ________________                      ________________________ 
    (посада керівника центру                           (підпис)                                 (власне ім’я, прізвище)
 надання адміністративних послуг 
     органу виконавчої влади 
        або органу місцевого 
 самоврядування Луганської 

            області)         

Примітка:  в анкеті вказується інформація на дату початку подання документів для 
участі у Конкурсі.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

серія AМ: 7717468, 9260176, 9200704, 9293338, 5854115, 640794, 1746094, 1746095, 9234305, 7260880, 
7288345, 7288358, 7708653, 9292792, 7708634, 9201955, 9314408, 9227420, 7677271, 7677320, 9237779, 
7261992-7261993, 9200708-9200709, 9270763-9270765; серія AК: 9796844, 930109, 3070603, 9669578, 
9669589-9669590; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан; Зелена Картка Вся система, 
Азербайджан: 14205439, 14502253, 14501455, 14194085-14194086; добровільне страхування відповідаль-
ності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 3110020, 3110908, 3185957, 3131510, 3085826, 
3068841, 3068848, 3068843, 3128501, 3128508, 3003033, 3097732, 3097817, 3097883, 2948874, 2948880, 
3183321, 3190701, 2729554, 2729556, 2729565, 2729567, 2729570, 2729576, 2786288, 3067618, 3086821, 
3200049, 3134658, 3043138, 3291866, 3089954, 3089956, 3166170, 3165920, 3165888, 3071670, 3138897, 
3139096, 2742529, 2865697, 2785918, 2896208, 2807229, 2896147, 2896151, 2896153, 2896155, 2896156, 
2896158, 2896160, 2767428, 3257328, 3137771-3137775, 3097755-3097764, 3097832-3097842, 3097885-
3097899, 3097901-3097909, 3201988-3202000, 3183754-3183760, 3176423-3176442, 2961272-2961273, 
2365176-2365180, 2588381-2588390, 2589500-2589509, 2789900-2789901, 2789905-2789909, 3217057-
3217066, 2717236-2717241, 2742532-2742537, 2905016-2905018, 2865554-2865563, 2865564-2865573, 
2821032-2821034, 3026004-3026008.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 09.01.2020 року о 12:30 год. в приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 32 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000243 за обвинуваченням Ковален-
ка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Кова-
ленко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 
5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття у судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Курбатової І. Л., суддів Іщук Т. П., Федчиши-
на С. А.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року 
народження, який зареєстрований за адресою: селище 
міського типу Білогорівка, вулиця Миру, 2 кв. 8 Попас-
нянського району Луганської області, у судове засідання, 
яке відбудеться 29 січня 2020 року о 09 год. 45 хв. в залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. в судо-
ве засідання оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т. Багрій

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження №42016000000002610 відносно Іщенко Ірини Анатоліївни, обвинуваченої у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Іщенко Ірина Анатоліївна, 
06.03.1974 року народження, яке відбудеться 20 січня 2020 року о 14:30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Київа за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, під 
головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження №42016000000002358 відносно Євдокимова Ігоря В’ячеславовича, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Євдокимов Ігор В’ячеславович, 
15.10.1979 року народження, яке відбудеться 30 січня 2020 року о 15:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20,  
під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Втрачений атестат про повну 
загальну середню освіту 
ОС № 002742 та додаток 
до атестата № 002742, 
видані Брецькій Олені 

Вікторівні загальноосвітньою 
школою № 6 м. Донецька 

Донецької області 
24.06.1994 року, 

вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Беспрос-
курного Дениса Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 4  
ст. 187 КК України. В судове засідання по даній справі, яке при-
значено на 11 лютого 2020 року о 09:30 год., викликається об-
винувачений:

- Беспроскурний Денис Леонідович, 14 квітня 1985 року на-
родження, який зареєстрований та проживає за адресою: буль-
вар Краматорський, будинок №21, квартира №112, місто Кра-
маторськ Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження, ви-
кликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,  
16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на підставі 
обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке відбудеться 26 
лютого 2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Синянська Я. М.

В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження №423/381/17-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань №22016130000000132 від 23.05.2016 стосовно Пачковського Миколи Анатолійови-
ча, 27.09.1966 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд Луганської області 
викликає Пачковського М. А. у судове засідання, що відбудеться 02 березня 2020 року о 
10 год. 00 хвилин в залі судових засідань Попаснянського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування оголошення обви-

нувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням 
Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Ан-
дрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрач-
ного Андрія Миколайовича в судове засідання на 23 січня 2020 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

 Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Грошевого Романа Володимировича, обвинуваченого 
у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2583 ч.1 КК Украї-
ни. На підготовче судове засідання по даній справі, яке призначено на 08 січ-
ня 2020 року на 10:00 годину, викликається обвинувачений:

- Грошевий Роман Володимирович, 08.09.1977 року народження, останнє 
відоме місце його реєстрації та мешкання: вулиця Шутова, 18, кв. 28, місто 
Донецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Пазюри Віктора Олександровича, обвинуваченого у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 2583 ч. 1, 365 ч. 
2 КК України. В судове засідання по даній справі, яке призначено на 03 січня 
2020 року, о 09:30 год., викликається обвинувачений:

- Пазюра Віктор Олександрович, 11 квітня 1969 року народження, який 
за-реєстрований та проживає за адресою: вулиця Дніпровська, будинок №2, 
квартира №137, місто Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +5 +10 Черкаська -1 +4 +5 +10

Житомирська +1 +6 +5 +10 Кіровоградська +1 +6 +6 +11
Чернігівська 0 +5 +4 +9 Полтавська -1 +4 +3 +8
Сумська -1 +4 +3 +8 Дніпропетровська -2 +3 +4 +9
Закарпатська +1 +6 +5 +10 Одеська +2 +7 +9 +14
Рівненська 0 +5 +4 +9 Миколаївська +1 +6 +8 +13
Львівська +1 +6 +6 +11 Херсонська 0 +5 +7 +12
Івано-Франківська -1 +4 +6 +11 Запорізька -1 +4 +4 +9
Волинська +1 +6 +5 +10 Харківська +1 -4 +2 +7
Хмельницька 0 +5 +4 +9 Донецька +2 -3 +3 +8
Чернівецька -2 +3 +5 +10 Луганська 0 -5 +1 +6
Тернопільська +1 +6 +5 +10 Крим +1 +6 +9 +14
Вінницька 0 +5 +5 +10 Київ +4 +6 +7 +9
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Лев Вайнгорт 
постане у бронзі

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ. З ініціати-
ви небайдужих полтавців і на ко-
шти приватних інвесторів у міс-
ті на подвір’ї департаменту бу-
дівництва облдержадміністрації 
незабаром встановлять бронзо-
вий пам’ятник архітекторові з не-
простою долею Леву Вайнгор-
ту. Такої честі його удостоєно за 
те, що, працюючи на посаді го-
ловного архітектора Полтави, 
він упровадив теорію ансамбле-
вості забудови міста. Під час піс-
лявоєнної відбудови Лев Вайн-
горт керував відновленням бага-
тьох важливих об’єктів: Білої аль-
танки, театру гоголя, меморіалу 
Солдатської слави, ансамблю 
Круглої площі. 

Автор ескіза майбутньої ком-
позиції — місцевий архітектор 
дмитро Коршунов. За основу мо-
нумента взяли зображення з улю-
бленого фото самого Лева Семе-
новича, де він стоїть спиною до 
однієї з колон Білої альтанки біля 
меморіальної садиби Івана Котля-
ревського.

Щоб скульптура органічно впи-
сувалася у відведене місце, спо-
чатку до місцевості приміряли її 
картонний варіант. Потім вигото-
вили деталі з м’яких матеріалів: по-
стать Вайнгорта виліпили із глини, 
а колону — з гіпсу. Після доопра-
цювань рідні архітектора погоди-
ли вигляд майбутньої фігури та від-
значили її портретну схожість. 

Скульптуру відливають в одній 
із харківських ливарень. Майстрам 
залишилося тільки відшліфувати її. 

Майбутній пам’ятник 
повністю передає характер 

Лева Вайнгорта
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Музею подарували акінак  
та бронзове дзеркало

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗДОБУТКИ ЮНИХ АРХЕО-
ЛОГІВ. Масштаби цьогорічних 
археологічних заходів, у яких 
брали участь учні Луганської 
Малої академії наук, значущі. 
Це археологічна експедиція у 

селі Нижня дуванка і повторне 
розвідування агломерації посе-
лень епохи бронзи поблизу се-
ла Капітанове. 

Як повідомляє обласний де-
партамент освіти і науки, архе-
ологічні здобутки юних манівців 
стали можливими під керівни-
цтвом доктора історичних наук 

професора кафедри історії та 
археології юридичного факуль-
тету СНУ ім. В. даля Юрія Бро-
вендера. За його словами, слід 
відзначити приємні несподіван-
ки цьогорічного сезону дослі-
джень: поповнення фонду май-
бутнього археологічного музею 
СНУ ім. В. даля новими надхо-

дженнями, що люб’язно нада-
ли жителі міста й регіону, серед 
яких матеріали ранньої залізної 
доби (акінак, бронзове дзерка-
ло, шпильки), матеріали доби 
раннього середньовіччя (робо-
ча і бойова сокири, різні при-
краси), амфора періоду хре-
щення Русі й інші історичні речі.

Театральний бум  
у Рівному

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕАТР. Він розпочався 13-го, а завершиться 22 грудня уро-
чистою театральною академією в Рівненському обласному ака-
демічному музично-драматичному театрі.  Усе — з нагоди його 
80-річчя, адже він з’явився в Рівному в грудні 1939-го.

«Вісім десятиліть ідемо до глядача, точніше, до кількох поко-
лінь наших глядачів, — каже директор — головний режисер те-
атру народний артист України лауреат Шевченківської премії 
Володимир Петрів. — На жаль, багато талановитих колег уже 
відійшли за вічну межу. Ми їх пам’ятаємо і служимо глядаче-
ві і за них, і за себе». до слова,останніми роками на виставах 
рівнян немає вільних місць: люди йдуть до театру як на свято.

А ось на Міжнародні театральні зустрічі до нас завітають ко-
лективи з Тернополя, Житомира, Луцька, Івано-Франківська. 
І кожен — із виставою. додайте Львівський театр імені Зань-
ковецької, Брестський академічний театр, театр із польського 
міста-побратима Забже і Національний академічний театр іме-
ні Івана Франка, який привезе роботу «Момент кохання». Тобто 
затяті театрали (а рівняни саме такі) зможуть доторкнутися до 
розмаїття професійного мистецтва, не виїжджаючи з міста. Те-
атральний тур триває щовечора. Квитків у продажу майже не 
залишилося.

Театрали отримали смачний подарунок від рівненських кон-
дитерів — величезне імбирне приміщення театру. дарма що на 
його виготовлення знадобився місяць наполегливої праці, 10 кі-
лограмів імбирного печива та 4 — білосніжного айсингу. Чого 
не зробиш заради улюбленого колективу? Зі святом!

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

МОДЕЛЮВАННЯ. Одинад-
цятикласник Андрій Лісовий 
зі Сміли на Черкащині добре 
освоїв 3D-моделювання, тоб-
то створення тривимірної моде-
лі об’єкта. «За допомогою три-
вимірної графіки можна не тіль-
ки створити точну копію пред-
мета, який існує насправді, — 
каже Андрій, — а й розробити 
щось абсолютно нове й фан-
тастичне». 

Учень наполегливо працю-
вав над створенням моделі ко-
рони Володимира Великого. 
Потрудитися довелося бага-
то, адже корона має кілька со-
тень деталей, і кожну необхідно 
створювати вручну. Особливо 
трудомісткою виявилася робо-
та над кристалами, декоруван-
ням. Зате тепер проєкт школя-

ра ввійшов у десятку перемож-
ців Всеукраїнського конкурсу з 
інформаційних технологій для 
дітей та молоді iTalent. У ліцеї, 

де навчається юнак, урочисто 
привітали його з перемогою.  

Це не перший успішний про-
єкт Андрія. Його графічна мо-

дель Національної бібліотеки 
України також мала неабиякий 
успіх. Нині хлопець працює над 
втіленням інших задумів. 

Корона Володимира 
Великого у 3D

У Бахмуті може з’явитися вулиця  
на честь волонтера

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ЙОГО ОСТАННЯ ВУЛИЦЯ.  
На порталі єдиної системи місце-
вих електронних петицій Бахмут-
ської міської ради з’явилася про-
позиція місцевих активістів про 
перейменування вулиці горько-

го на вулицю Артема Мірошни-
ченка. «У зв’язку з вагомим вне-
ском Мірошниченка Артема Ми-
колайовича у розвиток Бахмута, 
його тривалою волонтерською ді-
яльністю, активною допомогою 
українським військовим проси-
мо громадськість підтримати іні-
ціативу перейменування вулиці, 

на якій Артема фактично вбива-
ли. Тієї вулиці, яку Артем побачив 
востаннє в житті», — йдеться у 
зверненні. Петицію опубліковано 
11 грудня, для її підтримки потріб-
ні 250 голосів. Трагедія на цій ву-
лиці сталася ввечері 29 листопа-
да: на українського активіста на-
пали двоє місцевих юнаків віком 

16 і 17 років, які були напідпит-
ку. Внаслідок важких травм Ар-
тем через тиждень помер у лікар-
ні, не опритомнівши. Після певних 
судових перипетій, тиску громад-
ськості та відповідних зусиль об-
ласної прокуратури обох напад-
ників заарештовано, вони пере-
бувають під слідством.

Проєкт Андрія Лісового зі Сміли увійшов 
у десятку переможців Всеукраїнського 
конкурсу з інформаційних технологій

Пряниковий театр — 
це щось новеньке! 
Але не менш смачне 
і духмяне!
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