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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«Версія про влучання  

ракети в літак  
не виключається. 

Ми закликаємо всіх 
міжнародних партнерів, 

передусім США, Канаду 
та Велику Британію, 

надати дані  
та докази  

в розпорядження 
комісії».

Люди отримуватимуть 
допомогу швидше

ПОВНОВАЖЕННЯ. З 1 січня 2020 року Міністерство соціаль-
ної політики отримало від Міністерства фінансів контроль за час-
тиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджет-
ні програми. «Ідеться про допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, при 
народженні дитини, одиноким матерям, а також виплату пільг і 
житлових субсидій на ЖКГ та придбання твердого і рідкого пали-
ва і скрапленого газу у грошовій формі», — заявив заступник мі-
ністра Віталій Музиченко. Відповідні зміни дадуть змогу скороти-
ти шлях проходження коштів із державного бюджету до одержу-
вачів соціальних допомог, пільг і субсидій; вчасно реагувати на 
потреби населення; спростити процедури адміністрування цих ви-
датків (наприклад, під час перерозподілу видатків між регіонами 
у зв’язку з переміщенням сімей/осіб тощо не потрібно буде ухва-
лювати рішення уряду про перерозподіл коштів, що раніше могло 
тривати кілька місяців).

«Завдяки цьому з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозпо-
діляти відповідні видатки за один-три дні», — цитує пресслужба 
відомства слова Віталія Музиченка.

99,8%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін  (індекс інфляції) у 
грудні 2019 року щодо листопада

ГРОШІ. Експерти стверджують, що колекторам хочуть 
надати необмежені права щодо вибивання позичених коштів  
з бізнесу та населення

Захист прав боржників: 
питань більше,  
ніж відповідей

Президент про необхідність ретельного розслідування 
причини катастрофи «Боїнга» української авіакомпанії 
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ДУХОВНИЙ ПРОСТІР

Про творчість і життєвий 
шлях, стан сучасної естради 
«Урядовому кур’єру» 
розповідає народний артист 
України Іво Бобул

CУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Громада селища 
Вороновиця з користю 
для себе і туристів 
використовує пам’ятку 
архітектури
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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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

СПРАВА «САМОЙЛЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SAMOYLENKO v. UKRAINE)

(заява № 45050/10)

Стислий виклад рішення від 24 жовтня 2019 року
Заявника було затримано за підозрою у фіктивному підприємництві. 11 лютого 

2010 року Жовтневий районний суд Дніпропетровської області (далі — районний суд) про-
довжив строк затримання заявника до 10 діб з метою вивчення відомостей про його осо-
бу. 18 лютого 2010 року районний суд обрав заявнику запобіжний захід у вигляді взяття 
під варту на підставі того, що заявник міг впливати на свідків і переховуватись. У подаль-
шому строк тримання заявника під вартою продовжувався судами з аналогічних підстав.

Заявник неодноразово клопотав про звільнення його з-під варти, однак йому було від-
мовлено у задоволенні цих клопотань.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за 
пунктами 1, 3 та 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція), на свавільність та необґрунтованість рішень національних судів щодо за-
стосування запобіжного заходу про взяття під варту, а також, що постанови від 06 квітня та 
07 червня 2010 року були ухвалені за його відсутності та відсутності його захисника, а він не 
мав у своєму розпорядженні процедури оскарження законності тримання його під вартою.

Європейський суд вирішив розглядати скарги заявника за пунктами 3 і 4 статті 5 Кон-
венції.

Щодо скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд зазначив, що 
постанови про тримання заявника під вартою були викладені у загальних формулюван-
нях та містили повторювані фрази. З них не вбачалося, що суди належним чином оціни-
ли факти щодо питання необхідності застосування такого запобіжного заходу за обставин 
відповідної стадії провадження. Крім того, національні органи влади не розглянули можли-
вість застосування альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів. Оскільки ор-
гани державної влади не дотрималися свого зобов’язання за пунктом 3 статті 5 Конвен-
ції обґрунтувати тримання заявника під вартою під час судового розгляду «достатніми» та 
«відповідними» підставами Європейський суд констатував порушення цього положення.

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції, Європейський суд дійшов 
висновку, що засідання апеляційного суду 07 червня 2010 року, проведене за відсутності 
заявника та його захисника, та перегляд законності тримання заявника під вартою під час 
судового розгляду не відповідали вимогам цих положень Конвенції. Також Європейський 
суд звернув увагу, що клопотання заявника про звільнення його з-під варти було розгляну-
то через п’ятдесят сім днів після його подання, що не відповідає вимозі оперативного пере-
гляду. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.

Скаргу заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції щодо продовження строку тримання йо-
го під вартою 06 квітня 2010 року за його відсутності та відсутності його захисника Євро-
пейський суд відхилив у зв’язку з не вичерпанням національних засобів юридичного захис-
ту відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує, що дружина заявника, пані Тетяна Самойленко, має право продовжити це 

провадження від імені заявника;
2. Оголошує прийнятними скарги за пунктом 3 статті 5 Конвенції щодо необґрунтованос-

ті тримання його під вартою та скарги за пунктом 4 статті 5 Конвенції щодо засідання апе-
ляційного суду 07 червня 2010 року, яке відбулося за відсутності заявника та його захисни-
ка, і перегляду законності тримання заявника під вартою під час судового розгляду, а ре-
шту скарг у заяві неприйнятними;

3. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції;
5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити дружині заявника, па-
ні Тетяні Самойленко, 4 000 (чотири тисячі) євро, які мають бути конвертовані в національ-
ну валюту держави відповідача за курсом на день здійснення платежу, та додатково суму 
будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

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

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

СПРАВА «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВІДКІВ ЄГОВИ 
ТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КРИВИЙ РІГ ПРОТИ 

УКРАЇНИ» (CASE OF RELIGIOUS COMMUNITY OF JEHOVAH’S 
WITNESSES OF KRYVYI RIH’S TERNIVSKY DISTRICT 

v. UKRAINE)
(заява № 21477/10)

Стислий виклад рішення від 03 вересня 2019 року
Громада-заявниця придбала житловий будинок на земельній ділянці з метою будівни-

цтва на цій території культової споруди «Зала Царства» та подала до міської ради докумен-
ти для подальшого укладання договору оренди земельної ділянки. Управління  містобуду-
вання та архітектури поінформувало громаду-заявницю про те, що власники будинків-сусі-
дів заперечували проти будівництва культової споруди, у зв’язку з чим рішення міської ра-
ди щодо затвердження проєкту не було прийняте. 

Громада-заявниця звернулась до суду з позовом про визнання незаконною бездіяль-
ності міської ради. Суд першої інстанції задовольнив позов. Рішення оскаржено не було. 
Повторно міська рада не розглядала зазначене питання. 

Суд відмовив у задоволенні другого позову громади-заявниці щодо визнання за нею 
права на оренду земельної ділянки і зобов’язання міської ради укласти договір оренди. Су-
ди вищих інстанцій залишили без змін рішення суддів попередніх інстанцій. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) громада-заявник 
скаржилась за статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з тим, що відмо-
ва міської ради надати дозвіл на будівництво культової споруди обмежила її право на сво-
боду сповідували свою релігію, а також за статтею 6 Конвенції та статтею 13 Конвенції на 
те, що рішення національних судів про відмову зобов’язати міську раду видати рішення про 
оренду земельної ділянки порушили право громади-заявниці на доступ до суду та право на 
ефективний засіб юридичного захисту.

Європейський суд з огляду на конкретні труднощі та юридичну невизначеність, з якими 
стикнулася громада-заявниця під час користування будинком як культовою спорудою, не-
надання міською радою дозволу на будівництво нової культової споруди та бездіяльність в 
питанні укладання договору оренди, незважаючи на остаточне рішення національного су-
ду, в якому було встановлено, що громада виконала всі вимоги національного законодав-
ства для отримання такого дозволу та укладення договору оренди,  констатувала порушен-
ня статті 9 Конвенції.

Також Європейський суд дійшов висновку, що було порушено статтю 1 Першого прото-
колу до Конвенції оскільки втручання органів державної влади у володіння майном грома-
ди-заявниці  не було законним. 

Європейський суд зазначив, що скарги за статтями 6 та 13 Конвенції не порушують 
окремого питання та стосуються скарг за статтею 9 Конвенції та статтею 1 Першого про-
токолу до Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД
«1. Оголошує одноголосно заяву прийнятною;
2. Постановляє шістьма голосами проти одного, що було порушено статтю 9 Конвенції;
3. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Кон-

венції;
4. Постановляє одноголосно, що скарги за статтями 6 і 13 Конвенції не порушують окре-

мого питання;
5. Постановляє одноголосно, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповід-

но до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити громаді-заявниці 
такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 6 000 (шість тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись громаді-заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;

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

6. Відхиляє одноголосно решту вимог громади-заявниці щодо справедливої сатис-
факції.»

СПРАВА «РУДЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF RUDENKO v. UKRAINE)

(заява № 4940/19)

Стислий виклад рішення від 05 грудня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за 

пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінального провадження та відсутність у 
національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального провадження у цій 
справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявника не бу-
ло ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргою. Посилаючись, зо-
крема, на рішення у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine, заява № 66561/01, від 
30 березня 2004 року), Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та стат-
ті 13 Конвенції.

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

ції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінального провадження;
3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазна-

чену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової 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

Дніпровcький районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Миколаївну як обвинуваче-
ну на 15 год. 00 хв. 15 січня 2020 року у справі за обвинуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 
18.03.1958 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира Миколайовича як обвинува-
ченого на 09 год. 30 хв. 24 січня 2020 року у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Микола-
йовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О. В.

Втрачений судновий білет 

СБ № 028768, виданий 14.12.2016 р. 

на Гордієнко Наталю Михайлівну, 

вважати недійсним.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: GL0N016078
Короткий опис активів (майна) в лоті: Дебіторська заборгованість, майнові права 

за дебіторською заборгованістю, права  
вимоги за кредитними договорами

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

24.01.2020 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/212757

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 417/6507/18 стосовно Ващенка 
Артема Олеговича, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Ващенка Артема Олеговича у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 14 січня 2020 року о 15 годи-
ні 30 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Лу-
ганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Мар-
ківського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається головуючим суддею Чернік А. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів ТОВ «АЛЮМОТРЕЙД»

Виконавчий орган ТОВ «АЛЮМОТРЕЙД» (код 40672307; 04108,  
м. Київ, пр. Свободи, буд. 2) в особі Скрипніка  Дмитра Миколайовича 
офіційно  повідомляє Мотрія Романа Васильовича про наявність у ньо-
го заборгованості (прострочення внесення вкладу до статутного капіта-
лу товариства) у розмірі 601 470 (шістсот одна тисяча чотириста сімде-
сят) грн. 00 коп та про те, що на 11 лютого 2020 р. об 11 год. 00 хв. при-
значено проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «АЛЮМОТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 
40672307; 04108, м. Київ, проспект Свободи, будинок 2), які відбудуть-
ся за адресою: м.Київ, вул. Дубровицька, буд. 28, офіс 208. 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Сумулі-
ді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 16.01.2020 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Жмудь В. О.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/978/2018 за обвинуваченням Ха-
кімзянова Ігоря Євгеновича за ч. 1 ст.258-5 КК України, згідно Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000357 
від 15.08.2014 року, розгляд якого здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
17.01.2020 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. №511, в яке викликається обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгено-
вич, який проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Уборевича, буд. 17, кв. 17.

Суддя О. А. Голуб

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що під головуван-

ням судді Скуби A. B. 20.01.2020 року об 11 год. 00 хв. буде проводи-
тись підготовче судове засідання в рамках спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 42016020420000079 по об-
винуваченню Солода Андрія Володимировича, 19.06.1976 р.н., у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Солод Андрій Во-
лодимирович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., 
суддів Коляденко П. Л., Домарєва О. В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

У провадженні Вищого антикорупційного су-
ду перебуває обвинувальний акт із криміналь-
ного провадження №5201700000000008 за об-
винуваченням Цибульського Юрія Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідан-
ня викликається обвинувачений Цибульський 
Юрій Олександрович, 29 березня 1962 року на-
родження, уродженець м. Миколаїв, який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК Укра-
їни.

Підготовче судове засідання відбудеться 17 січня 
2020 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (м. Київ, проспект Перемоги, 41,  
зала судових засідань № 7), головуючий суддя  
Шкодін Я. В., судді Дубас В. М., Задорожна Л. І.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого при 
здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного су-
ду Луганської області судді Осіпенко Л. M. зна-
ходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 686/1739/18 стосовно Саратова Олександра Ана-
толійовича, 03.08.1983 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Саратов О. А. 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Хрусталь-
ний (м. Красний Луч), вул. Лузіна, 5, кв. 16.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Саратова Олександра Анатолійовича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 16 січня 2020 року о 
10-20 год. в залі Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів 
Скрипник С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного су-

ду Луганської області судді Осіпенко Л. М. зна-
ходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/9019/17 стосовно Лященка Вадима Анатолі-
йовича, 27.08.1978 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110,ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ля-
щенко В. А. мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 5, кв. 62.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Лященка Вадима Анатолійовича у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 15 січня 2020 року о 14-00 
год. в залі Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів  
Юрченко С. О., Половинки В. О.

У провадженні судді Апеляційної палати Вищого 
антикорупцІйного суду Никифорова А. С. перебуває 
апеляційна скарга адвоката Сініціної М. С. в інтересах 
підозрюваного Клюєва А. П. на ухвалу слідчого суд-
ді Вищого антикорупційного суду від 3 січня 2020 ро-
ку про обрання останньому запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою.

У зв’язку з чим в судове засідання викликаєть-
ся підозрюваний Клюєв Андрій Петрович, 12 серп-
ня 1964 року народження, уродженець міста До-
нецьк, зареєстрований за адресою: місто Донецьк, 
пр-т Офіцерський, буд. 69-г, кв. 27, у кримінально-
му провадженні № 42019000000002238 від 22 жов-
тня 2019 року за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191; ч. 2  
ст. 364 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2020 року о 
14 годині 30 хвилин в приміщенні Апеляційної пала-
ти Вищого антикорупційного суду за адресою: місто 
Київ, провулок Хрестовий, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження підозрюваний вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя А. С. Никифоров
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ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 -2 +3 Черкаська -2 +3 -2 +3

Житомирська -2 +3 -2 +3 Кіровоградська -2 +3 -2 +3
Чернігівська -2 +3 -2 +3 Полтавська +2 -3 +2 -3
Сумська +2 -3 +2 -3 Дніпропетровська +2 -3 +2 -3
Закарпатська -2 +3 0 +5 Одеська -2 +3 +1 +6
Рівненська -2 +3 -2 +3 Миколаївська -2 +3 -2 +3
Львівська -2 +3 +1 +6 Херсонська -2 +3 -2 +3
Івано-Франківська -2 +3 +1 +6 Запорізька -2 +3 -2 +3
Волинська -2 +3 +1 +6 Харківська +2 -3 +2 -3
Хмельницька -2 +3 -2 +3 Донецька +2 -3 +2 -3
Чернівецька -2 +3 -2 +3 Луганська +2 -3 +2 -3
Тернопільська -2 +3 -2 +3 Крим 0 +5 0 +5
Вінницька -2 +3 -2 +3 Київ 0 +2 0 +2

Укргiдрометцентр

Подарунок  
від академії 
педагогічних наук

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НАУКА. До бібліотеки евакуйованого Луганського національного 
університету ім. Тараса Шевченка передано понад 60 примірників 
наукової, навчальної та методичної літератури. Вітання вишу від На-
ціональної академії педагогічних наук України до свят у вигляді по-
повнення книжкового фонду наукової бібліотеки вже стало доброю 
традицією.

«НАПН України одна з перших, хто підтримав і надалі підтримує 
наш університет з початку війни на сході України і в умовах пере-
міщення. Торік до дня працівника освіти академія передала універ-
ситету понад 250 примірників літератури з різних галузей знань», 
— каже директорка наукової бібліотеки університету М. Почінкова.

А нинішній подарунок — нова література, яку використовувати-
муть у процесі підготовки фахівців усіх ланок освіти — дошкільної, 
загальної середньої, вищої. За словами директорки, на особливу 
увагу заслуговують збірники, присвячені інклюзивній освіті. Саме з 
цієї теми університет в найближчому майбутньому планує співпра-
цювати з колегами з вишів США.

Тернополяни покажуть повстанський вертеп
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДІЙСТВО. Один з атрибутів 
різдвяних свят — вертеп. Це 
театралізоване видовище, яке 
відтворює події, пов’язані з на-
родженням Божого Сина. Але 
завжди, особливо останніми 
століттями, поряд з релігійни-
ми мотивами яскраво звучали 
й національні, патріотичні, праг-
нення державної незалежнос-
ті України. 

Молоді тернополяни — члени 
Молодіжного націоналістично-
го конгресу 2018 року організу-
вали повстанський вертеп. Йо-
го сценарій написали самі. Згід-
но з ним, українські повстан-
ці разом зі зв’язковою та звіз-
дарем звіщають радісну нови-
ну про народження ісуса Хрис-
та. Але ж є ірод, тобто сила зла. 
Тож юнаки й дівчата з огляду 
на наше комуністичне минуле 
вдалися до творення образів 
конкретних осіб, які уособлю-

ють тоталітаризм та україно-
ненависництво. Повстанський 
вертеп десять хлопців і дівчат 
з Тернопільщини нині показу-

ють жителям Донецької облас-
ті. До дійства долучилися ще 
троє львів’ян та представниця 
Дніпра. Кілька днів патріотична 

молодь ходитиме з вертепом у 
Лисичанську, Слов’янську, Кра-
маторську, Попасній, Бахмуті, 
Костянтинівці. 

У Покровську працює виставка  
новорічних листівок

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

ВІТАННЯ З МИНУЛОГО. У 
Покровську на Донеччині жи-
телі та гості міста мають змо-
гу ознайомитися з колишніми 
обов’язковими атрибутами ново-
річних свят, якими пів століття то-
му були вітальні листівки. Це ста-

ло можливим завдяки відкритій у 
місцевому історичному музеї ви-
ставці «Святкова зима». Кілька 
сотень барвистих експонатів — 
новорічних листівок зазвичай пи-
сали і, отримавши, читали жите-
лі Покровська у 1960—1980-х ро-
ках. Завдяки невибагливим, але 
щирим привітанням можна біль-
ше дізнатися про життя пред-

ставників кількох поколінь, які за-
звичай, бажаючи рідним і близь-
ким усяких гараздів, зичили у ро-
ці наступному мирного неба над 
головою. А більшість експонова-
них тут листівок виконано з не-
абияким художнім смаком і вже 
самим зовнішнім виглядом при-
вертають увагу і поліпшують на-
стрій. А відчуття свята спостеріга-

ється серед відвідувачів навіть ни-
ні, хоч привітання адресовано лю-
дям, які жили на Донеччині бага-
то років тому. 

Не забули організатори ви-
ставки і про найменших відвідува-
чів: їм запропонували розфарбу-
вати спеціально виготовлені для 
цього листівки і потім подарувати 
їх комусь із побажаннями миру.

Старе село влаштовує «Коляду»
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

СВЯТКУЄМО. Цими вихід-
ними провідний на Закарпат-
ті Музей народної архітектури 
та побуту знову, як і багато ро-
ків, влаштовує свято «Коляда 
у старому селі». На нього при-
їдуть найкращі колядницькі ко-

лективи з усіх районів області. 
Після святкового богослужіння, 
яке відбудеться в пам’ятці архі-
тектури ХVііі століття шелестів-
ській церкві архангела Михаїла, 
гурти й окремі виконавці про-
славлятимуть народження ісу-
са Христа, розважатимуть лю-
дей різдвяними виставами на 
біблійні теми.

На багатьох ятках на терито-
рії можна буде спробувати різд-
вяних страв, які кухарі готува-
тимуть і вдома, й у присутнос-
ті гостей на відкритому вогні. 
Вироби з дерева, скла та гли-
ни запропонують народні вміль-
ці. Різдвяна тематика буде й у 
виробах ручної роботи. Охо-
чі сфотографуватися в оточен-

ні старовинної атрибутики, дав-
ніх хат можуть це зробити в різ-
них куточках музею. Для цього 
визначено найкращі експонати. 
Музейники підготували окрему 
програму для дітей. Їх навчати-
муть колядувати і щедрувати, а 
також частуватимуть солодо-
щами та обдаровуватимуть по-
дарунками.

Митці зобразили Кінбурнську косу
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. У Миколає-
ві відкрилася вже традицій-
на художня виставка  «Кін-
бурн Арт-Еліт-2019». Верні-
саж — підсумок роботи мит-
ців з Миколаєва та інших міст 
України. Усі вони щороку зби-
раються на пленер, який про-
ходить у мальовничому куточ-
ку незайманої природи — на 
Кінбурнській косі. Організо-
вує зібрання депутат Микола-
ївської міської ради Анатолій 
Дюмін.

Цього року вернісаж зібрав 
сотні миколаївців і закордон-
них гостей. Україну на заході 
представляли Валентин Мер-
кулов, Жанна Жидких, Євге-
нія Жукова, Лоліта Санамян, 
Юрій Дзінтарс, Юрій Кошков-
ський, Юрій Літвиненко, Ната-
ля Мандра і Володимир Гон-
чаренко. Миколаївський місь-

кий голова Олександр Сєн-
кевич привітав відвідувачів 
виставки й митців і висло-
вив вдячність організаторам.   

«Завдяки таким заходам і ва-
шій підтримці Миколаїв стає 
більш відкритим світу, — за-
значив він. — Про нас дізна-

ється дедалі більше людей». 
Виставка стала своєрідним 
подарунком миколаївцям до 
новорічних свят.
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Художники відобразили настрій мальовничого куточка Миколаївщини
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Серед перших відвідувачів виставки — ректор  
ДЗ «Луганський національний університет імені  
Тараса Шевченка», професор, доктор педагогічних наук, 
член-кореспондент НАПН України Сергій Савченко

Десять хлопців і дівчат з Тернопільщини показали жителям Донецької області вертеп,  
який влаштовували колись вояки УПА
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