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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 лютого 2018 року
USD 2698.8039 EUR 3322.7674 RUB 4.7637 / AU 359075.86 AG 4435.48 PT 269880.39 PD 279056.32

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Джон Салліван: 
«Наше озброєння,  

яке буде надане 
союзникам в Україні, 

має оборонний 
характер для захисту 

її територіальної 
цілісності».

Кредит довіри на 4 роки
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Рада Європи схвалила план дій для Укра

їни з підтримки реформ на період 2018—2021 років. Його розра
хунковий бюджет становитиме 29,5 мільйона євро, а у фінансу
ванні вже беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Ні
дерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн і Євро
пейський Союз. Це стратегічний документ співпраці України з Ра
дою Європи на 4 роки. Ключові партнери з українського боку — 
центральні й місцеві органи державної влади і неурядові органі
зації.  

«Заходи в межах плану дій спрямовано на підтримку конкрет
них реформ, що мають гармонізувати українське законодавство, 
інститути та практику з європейськими стандартами у сфері прав 
людини, верховенства права й демократії», — йдеться в повідом
ленні Постійного представництва України при Раді Європи.  

Рада Європи й надалі сприятиме реформуванню судоустрою, 
правоохоронних органів, системи виконання судових рішень, де
централізації, боротьби з корупцією. Захист прав внутрішньо пе
реміщених осіб і безпека журналістів також перебуватимуть під 
пильною увагою цієї інституції. 

13,942 млрд м3

природного газу імпортувала торік 
Україна на загальну суму 3,228 млрд 

доларів, за даними Держстату

НОВАЦІЇ. Уперше випускникам запропонують тести  
з іноземної двох рівнів складності й аудіювання,  
а вступникам з вадами зору — завдання шрифтом Брайля

Зно-2018: і на слух, 
і на дотик 

Заступник Держсекретаря США про мету військової 
підтримки в забезпеченні захисту нашої країни  
від агресивних посягань ззовні
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Мирне сусідство зі складом 
зброї можливе: контроль  
за життєдіяльністю 
арсеналів покладено  
на нову структуру ЗСУ

АКТУАЛЬНО

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Державного стандарту 
початкової освіти»
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Свідок небеса: суд творить чудеса
ПРАВО. Цю приказку українських адвокатів пригадали  аграрії  Львівщини, коли стали 
фігурантами надуманих кримінальних справ про нібито самозахоплення земель

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

(Продовження, початок див. 
«УК» №34 за 17 лютого)

У першій частині допису ми 
розповідали про корупційну схе-

му вимагання грошей в аграрних 
підприємств Львівщини шля-
хом порушення проти них кри-
мінальних справ нібито про са-
мозахоплення землі. Насправ-
ді аграрії обробляли землі з до-
зволу сільських рад, тобто могло 

йтися про неправильне оформ-
лення документації, переви-
щення повноважень — це адмі-
ністративні порушення, але аж 
ніяк не кримінальні злочини. За 
закриття справи у сільгоспви-
робників вимагали хабарі. Як-

що ті приставали на пропозицію, 
замість них винним обирали хо-
дака, сторонню людину, яка по-
годжувалася взяти на себе про-
вину.

Певний час така система пра-
цювала справно, аж поки да-

ла збій. Приватне підприємство 
«Західний Буг» замість того, щоб 
підмазати кого треба, обрало 
шлях боротьби. Для цього треба 
було показати всю непра-
вомірність подібних справ, 
порушених раніше. 4
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європейський суд з прав людини та україна

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на березень 2018 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до 

 постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на березень 2018 р.
                                          без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на березень 2018 р.(розрахована 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 145,152

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат елек-
троенергії на I квартал 2018 р. 1 клас % 1,30

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,10
Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом 
(Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 № 90  для 1 групи споживачів 
(крім населення) (без ПДВ)

1 група коп/кВтгод 0,171

Тариф на розподіл електроенергії  (постанова НКРЕКП від 
24.01.2018 № 90) (без ПДВ)

1 клас коп/кВтгод 0,600
2 клас коп/кВтгод 3,202

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи—суб’єкти 
підприємницької діяльності) 
                                                                                                                                                                      без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 
травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що 
відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на 
території України, формуються ліцензіатами з постачання елек-
троенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-право-
вими актами НКРЕКП» 

1 клас коп/кВтгод 147,835  

2 клас коп/кВтгод 155,142

    без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постано-
ва НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесени-
ми постановою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно 
опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 06.07.17 № 123,  
та набрала чинності з 07.07.17)

1 клас Нічний коп/кВтгод 51,742
Денний коп/кВтгод 199,577

2 клас
Нічний коп/кВтгод 54,300

Денний коп/кВтгод 209,442

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 36,959

Напівпіковий коп/кВтгод 150,792
Піковий коп/кВтгод 266,103

2 клас
Нічний коп/кВтгод 38,786

Напівпіковий коп/кВтгод 158,245
Піковий коп/кВтгод 279,256

Повідомлення про складення письмового повідомлення 
про підозру Морозу О. А.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на 
тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокура-
тури України проводиться досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 4201700000000001230 за  
ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2  
ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України. 

За результатами проведення досудового розслідуван-
ня, 23.02.2018 слідчим у кримінальному провадженні за 
погодженням з прокурором  складено письмове повідо-
млення про підозру громадянину України Морозу Олек-
сандру Анатолійовичу, 05.08.1986 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 
3 ст. 258 (вчинення терористичного акту за попередньою 
змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни (ведення агресивної війни, за попередньою змовою 
групою осіб). 

Повідомлення про складення письмового повідомлення 
про підозру Панченку Г. Г.

Управлінням з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, Гене-
ральної прокуратури України проводиться досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 4201700000000001230 за ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 3 
ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України. 

За результатами проведення досудового розсліду-
вання, 23.02.2018 слідчим у кримінальному проваджен-
ні за погодженням з прокурором складено письмове по-
відомлення про підозру громадянину України Панченку 
Геннадію Геннадійовичу, 13.09.1995 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
3 ст. 258 (вчинення терористичного акту за попередньою 
змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 437 КК Укра-
їни (ведення агресивної війни, за попередньою змовою 
групою осіб).

Повідомлення про складення письмового повідомлення 
про підозру Обрєзкову А. С.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на 
тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокура-
тури України проводиться досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні  № 4201700000000001230 за  
ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2  
ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

За результатами проведення досудового розсліду-
вання, 23.02.2018 слідчим у кримінальному проваджен-
ні за погодженням з прокурором складено письмове по-
відомлення про підозру громадянину України Обрєзкову 
Артему Сергійовичу, 12.03.1991 року народження у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 258 (вчинення терористичного акту за попередньою 
змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2   ст. 437 КК Укра-
їни (ведення агресивної війни, за попередньою змовою 
групою осіб).

Повідомлення про складення письмового повідомлення 
про підозру Шабуні С. В. 

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на 
тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокура-
тури України проводиться досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 4201700000000001230 за  
ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 147, ч. 2  
ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

За результатами проведення досудового розсліду-
вання, 23.02.2018 слідчим у кримінальному проваджен-
ні за погодженням з прокурором складено письмове по-
відомлення про підозру громадянину Російської Феде-
рації Шабуні Сергію Вікторовичу, 17.03.1982 року наро-
дження у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 258 (вчинення терористичного ак-
ту за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни, за по-
передньою змовою групою осіб).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ 
при здійсненні  спеціального досудового розслідування

Барташевич Лілія Вікторівна 30.05.1955 р.н., яка зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, буд. 13 
кв. 46, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 27.02.2018 року, 28.02.2018 року, у період часу з 09 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №4 3-го відділення (з дислокацією 
в м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого Ковальова С. С., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А,  для пові-
домлення про завершення досудового розслідування та відкриття ма-
теріалів досудового розслідування за Вашою участю у кримінальному 
провадженні №22017050000000260 за ознаками злочину, передбаче-
ного ч.2 ст.110 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України 
із можливістю застосування приводу та здійснення подальшого спе-
ціального судового провадження. При наявності поважних причин, 
що перешкоджають явці за викликом у визначений строк, Вам необ-
хідно заздалегідь повідомити слідчого про причини свого неприбуття 
за тел. (06264) 3-03-33. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Шевченку Олександру Вікторовичу, 16.06.1965 р.н., громадянину  

України, уродженцю м. Рубіжне Луганської області, зареєстрованому за адресою:  
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська 4/18, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 27.02.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Чумакова Є. Р.,  
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000080 
від 13.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Козлову Максиму Вадимовичу, 13.06.1984 року народження, уро-

дженцю м. Луганськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 
кв. Ленінського Комсомолу, буд. 4, кв. 125, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 27.02.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до слідчого ОВС відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ларченко О. М., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000077.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Надьон Зінаїді Гаврилівні, 22.07.1947 р.н., зареєстро-

ваній за адресою м. Луганськ, вул. Прохладна, буд. 5, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 27.02.2018 о 15 
год. 00 хв. до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Якутко Л. О., за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні №22017130000000117 
від 14.06.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Череватому Андрію Миколайовичу, 12.05.1964 р.н., уроджен-

цю м. Луганськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 
пров. Уральський, буд. 9, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 27.02.2018 о 14 год. 30 хв. до слідчого слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Якутко Л. О., за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, для відкриття та надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №22018130000000084 від 14.02.2018.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій облас-
ті Чудов М. В. повідомляє підозрюваній Єрешко Дар’ї Сергіївні, 27.10.1996 р.н., зареєстро-
вана: с. Бетманове (Красний Партизан) Ясинуватського району, Донецька область, про за-
вершення досудового розслідування, відкриття матеріалів кримінального провадження  
№ 22018260000000014 та викликає на 12 год. 00 хв. 26 лютого 2018 року у СВ УСБУ в Чер-
нівецькій обл., за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А, для здійснення всіх необхідних 
процесуальних дій, надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Костюченко Світлана Вікторівна, 06.05.1981 р.н., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Шутова, буд. 4, кв. 40, фактично проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Уссурійська, 20, кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27.02.2018 та 28.02.2018, в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 306 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Легкого Павла Геннадійовича 
для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у кримінальному провадженні №22017050000000268 від 31.08.2017, за ч. 2 ст. 258-5 КК України, у порядку ст. 290 КПК України при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

СПРАВА «ШЕСТОПАЛОВА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(SHESTOPALOVA v. UKRAINE)

(Заява №55339/07) 

Стислий виклад рішення від 21 грудня 2017 року
У період з 2004 до 2006 року заявниця була головою Центру по обслуго-

вуванню одиноких, непрацездатних та малозабезпечених громадян Управлін-
ня праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської 
Ради (далі — Центр). 21 квітня 2006 року її було звільнено під час реоргані-
зації Центру.

У травні 2006 року заявниця звернулася до Мелітопольського міськрайон-
ного суду Запорізької області (далі — Мелітопольський суд) з цивільним по-
зовом про поновлення на роботі, виплату заборгованості із заробітної плати та 
відшкодування моральної шкоди. Мелітопольський суд відхилив позов заявни-
ці, апеляційний суд Запорізької області залишив без змін це рішення. Заявниця 
звернулась до Верховного Суду України (далі — ВСУ), який скасував зазначе-
ні рішення та передав справу до Мелітопольського суду на новий розгляд в по-
рядку адміністративного судочинства.

Розглянувши позов заявниця в порядку адміністративного судочинства Ме-
літопольський суд, відмовив у його задоволенні з тих самих причин. Розглянув-
ши апеляційну скаргу заявниці Дніпропетровський апеляційний адміністратив-
ний суд вказав у своєму рішенні, що справа мала розглядатись в порядку ци-
вільного судочинства, оскільки заявниця не була державним службовцем. Ви-
щий адміністративний суд України (далі — ВАСУ) залишив це рішення без змін. 
Заявниця намагалась ініціювати нове провадження у порядку цивільного судо-
чинства, проте безуспішно.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ця скаржилася за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція), що національні суди порушили її пра-
во на доступ до суду, не розглянувши по суті її позов про поновлення на роботі.

Європейський суд у цій справі дійшов висновку, що заявниця була позбав-
лена права на доступ до суду всупереч положенням пункту 1 статті 6 Конвенції. 
Європейський суд, серед іншого, вказав, що національні суди надавали заявни-
ці суперечливі роз’яснення щодо юрисдикції, відповідно до якої позов заявниці 
підлягав розгляду в судах України. Крім цього, Європейський суд звернув увагу 
на те, що ВАСУ не виконав рішення ВСУ щодо розгляду позову заявниці в рам-
ках процедури адміністративного судочинства.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Приєднує до суті попередні заперечення Уряду;
2. Оголошує заяву прийнятною у частині, що стосується права на доступ до 

суду, та неприйнятною щодо решти скарг;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо пра-

ва заявниці на доступ до суду і тому відхиляє попереднє заперечення Уряду;
4. Постановляє
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 

1500 євро (одна тисяча п’ятсот євро) моральної шкоди та 15 євро (п’ятнадцять 
євро) компенсації судових та інших витрат, ці суми мають бути конвертовані в 
українські гривні за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «БОБРЕНОК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF BOBRENOK v. UKRAINE)

(Заява № 41471/10)

Стислий виклад рішення від 11 січня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 

скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість ци-
вільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільного про-
вадження у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного стро-
ку», а у заявника не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
цією скаргою. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та 
статті 13 Конвенції.

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

статті 13 Конвенції щодо надмірної тривалості цивільного провадження;
3. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

ку суму, зазначену в таблиці у додатку; ця сума має бути конвертована в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти».

СПРАВА «Ігор Львович АРГУНОВ проти України»  
(Igor Lvovych ARGUNOV against Ukraine)

(Заява № 58819/08)

Стислий виклад рішення від 23 листопада 2017 року
Заявник скаржився за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість досудового 

тримання під вартою. Заявник також скаржився на надмірну тривалість кримі-
нального провадження за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (да-
лі – Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі – Європейський 
суд) про односторонню декларацію з метою врегулювання питань, які пору-
шувались цією заявою. Уряд визнав надмірну тривалість досудового триман-
ня під вартою, а також надмірну тривалість кримінального провадження та 
зобов’язався сплатити заявнику відшкодування.

Європейський суд не отримав відповіді заявника про прийняття умов одно-
сторонньої декларації.

Європейський суд нагадав, що за певних обставин він може вилучити зая-
ви відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односто-
ронньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає про-
довження розгляду його справи.

З огляду на характер визнань, що містяться в декларації Уряду, а також за-
пропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджу-
ються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший 
розгляд цієї заяви є невиправданим.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити 
справу з реєстру справ.

За цих підстав Суд одноголосно,
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби за-

безпечення дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» 

пункту 1 статті 37 Конвенції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

УТОчНЕННя

В газеті «Урядовий кур’єр» (№36 за 21 лютого 2018 р.) опубліковано поста-
нову Кабінету Міністрів від 7 лютого 2018 р. №65 «Питання утворення Експорт-
но-кредитного агентства». На жаль, з технічних причин у документ вкрався ряд 
помилок. Тому у загальних положеннях Статуту приватного акціонерного то-
вариства «Експортно-кредитне агентство» у пункті 2. «Найменування товари-
ства» рядок «скорочене найменування» слід читати «ПРАТ «Експортно-кредит-
не агентство». Пункт 4 загальних положень слід читати «Місцезнаходження то-
вариства: Україна, 01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, 28». 

У загальних положеннях у розділі «Юридичний статус товариства» пункт 11 
слід читати «Товариство є юридичною особою, створеною у формі приватного 
акціонерного товариства».
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Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Кручок Світлану Леонідів-
ну, останнє відоме місце проживання: вул. Вокзаль-
на, 41, кв. 5, м. Новоград-Волинський Житомирської 
області, у судове засідання як відповідачку в цивіль-
ній справі №285/3344/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Кручок С. Л. про стяг-
нення заборгованості. Розгляд справи відбудеться 
21.03.2018 року о 09.30 годині в приміщенні Ново-
град-Волинського міськрайонного суду за адресою: 
вул. І. Франка, 31, м. Новоград-Волинський, Жито-
мирська область, головуючий суддя Савицька Л. Й.

У разі неявки в судове засідання відповідачки без 
поважних причин, справа буде розглянута в її відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

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

мляє, що 01.03.2018 року о 12.00 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42016020420000056 за обвинувачен-
ням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когу-
тенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Федчишина С. А.

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

мляє, що 01.03.2018 року об 11.00 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42016020420000019 за обвинувачен-
ням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений За-
дорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Фео-
досія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Бойко В. М.

Київський районний суд м. Харкова по цивільній справі 
640/14575/17 за позовом Забари Володимира Олексійови-
ча до Забари Інни Вікторівни, Новікової Світлани Василівни, 
треті особи: територіальний сервісний центр №6347 РСЦ у 
Харківській області Міністерства внутрішніх справ України, 
приватний нотаріус Вовчанського районного нотаріального 
округу Корнєва І. Ю. про визнання недійсними довіреності та 
договору купівлі-продажу автомобіля, застосування наслід-
ків недійсності договору, викликає до суду відповідача Заба-
ру Інну Вікторівну яка зареєстрована за адресою: м. Харків, 
вул. Новоолександрівська, кв. 54-А, кв. 72 літ. «5»б, Новікову 
Світлану Василівну, яка зареєстрована за адресою: м. Харків, 
вул. Вологодська, 46, на 01.03.2018 р. о 16.00.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Київського 
районного суду м. Харкова за адресою: вул. Валентинівська, 
7-Б, зала № 2. 

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх-
ньої відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

Коструба Ігор Миколайович, 27.09.1972 року народжен-
ня, зареєстрований: м. Яворів, вул. Маковея, буд. 74, кв. 2, 
останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Шевчен-
ка, буд. 338, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135, 137, 
297-1, 297-5 КПК України, викликається 6 березня 2018 ро-
ку на 14 год. 00 хв. до Стрийського міськрайонного суду 
за адресою: м. Стрий, вул. Шевченка, 89, зал судових засі-
дань № 2 (03245-7-06-15), для участі, як обвинувачений, у 
підготовчому судовому засідання по розгляду кримінально-
го провадження № 12013150010000889 від 06.12.2013 року 
відносно Коструби Ігоря Миколайовича за обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України обви-
нувачений зобов’язаний прибути за викликом суду, а в разі 
неможливості прибути за викликом у призначений строк —
заздалегідь повідомити про це суд.

Ст. 138 КПК України передбачає поважні причини непри-
буття особи на виклик. Ст. 323 КПК України передбачені на-
слідки неприбуття обвинуваченого: 1. Якщо обвинувачений, 
до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд 
відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання 
і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обвинуваче-
ного та/або ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 цього Ко-
дексу. 3. Судовий розгляд у кримінальному провадженні що-
до злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього 
Кодексу, може здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) крім неповнолітнього, коли злочини вчинені 
особами, які переховуються від органів слідства та суду з ме-
тою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне 
судове провадження) або оголошені у міждержавний та/або 
міжнародний розшук.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, 
до якого додаються матеріали про те, що обвинувачений 
знав або повинен був знати про розпочате кримінальне про-
вадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження стосовно такого обвинувачено-
го. Участь захисника у спеціальному судовому проваджен-
ні обов’язкова.

Головуючий по справі суддя Янко Б. Я.

Краснопільський районний суд Сумської області по-
відомляє, що по цивільній справі №578/824/17 (суддя  
Косар А. І.) за позовом Дзюба Наталії Анатоліївни до 
Дзюба Володимира Юрійовича, третя особа, яка не заяв-
ляє самостійних вимог щодо предмета спору: Орган опі-
ки та піклування Краснопільської районної державної ад-
міністрації Сумської області, про позбавлення батьків-
ських прав та зміну розміру аліментів 04.12.2017 р. було 
ухвалено заочне рішення, яким суд вирішив: Позов Дзю-
ба Наталії Анатоліївни задовольнити.

Позбавити батьківських прав Дзюба Володимира Юрі-
йовича, 30 жовтня 1983 року народження, уродженця  
м. Мена Чернігівської області, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 8а, кв. 79, 
відносно малолітнього сина Дзюба Андрія Володимиро-
вича, 14 березня 2012 року народження.

Змінити розмір аліментів, присуджених за рішенням 
Краснопільського районного суду Сумської області від 
06 квітня 2015 року, та стягувати з Дзюба Володимира 
Юрійовича, на користь Дзюба Наталії Анатоліївни, алі-
менти на сина Дзюба Андрія Володимировича, 14 берез-
ня 2012 року народження, у розмірі однієї чверті заро-
бітку (доходу) платника аліментів, але не менше 50 від-
сотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного 
віку щомісяця до досягнення нею повноліття, починаю-
чи стягнення від дня набрання чинності рішенням суду. 
Виданий виконавчий документ на підставі рішення Крас-
нопільського районного суду Сумської області у справі 
№ 578/694/14-ц від 06.04.2015 з набранням рішення суду 
законної сили — відкликати.

Стягнути з Дзюба Володимира Юрійовича на користь 
Дзюба Наталії Анатоліївни 1060 (одну тисячу шістдесят) 
гривень судових витрат. Стягнути з Дзюба Володимира 
Юрійовича 640 (шістсот сорок) гривень судових витрат.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Краснопільським 
районним судом Сумської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом 10 днів з дня опублікування цього ого-
лошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Громадянка України Звягінцева Рузанна Ігорев-

на, 30.01.1983 року народження, уродженка м. До-
нецька, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 
Артилерійська,  буд. 13, фактично мешкає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд.120в, 
кв.15, яка є підозрюваною у кримінальному прова-
дженні № 12015050000001045 від 28.10.2015, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись 27.02.2018 року о 15 год. 00 хв. до 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого в ОВС підполковника 
юстиції Онищенка М. за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Академіка Нільсена, буд. 33, для 
вручення повідомлення про підозру, допиту як під-
озрюваної, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №12015050000001045 від 28.10.2015 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик, ухилення від явки на виклик та неповідомлення 
про неможливість з’явлення, настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України. Поважні причини, че-
рез які особа може не з’явитися на виклик передба-
чені ст. 138 КПК України. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/4502/16-к за обвинувачен-
ням Доброс А. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за від-
сутності обвинуваченої (in absentia) в порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачена: До-
брос Анжеліка Олексіївна, 03.03.1965 р.н., останнє 
відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Філато-
ва, 8/4, викликається до суду на 09.15 год. 1 берез-
ня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в су-
довому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Василівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Чабана Артема Олександровича, 13 бе-
резня 1982 року народження, у судові засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/311/23/2018 
відносно Чабана Артема Олександровича, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, які відбудуться 28.02.2018 року o 10.00 год., 
12.03.2018 року o 10.00 год., 26.03.2018 року о 10.00 
год., 09.04.2018 року о 10.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка Запо-
різької області.

Суддя Носик М. А.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Ка-
бація Володимира Васильовича, обвинуваченого за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено 
на 15.30 год. 28.02.2018 р.

Обвинуваченому Кабацію Володимиру Васильо-
вичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул.  Європейська, 20, на 15.30 год. 28.02.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПЕРШЕ ФІНАНСОВЕ ТОВАРИСТВО», ідентифікацій-
ний код 34696189, місцезнаходження: 04070, м. Ки-
їв, вул. Верхній Вал, 48/28, оф. 12, повідомляє про 
прийняття 20 лютого 2018 року загальними збора-
ми учасників рішення про подання до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг заяви про виключення ін-
формації про фінансову установу з Державного реє-
стру фінансових установ.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи Миронен-

ка В. В. до Мироненко С. В. про розірвання шлюбу, 

викликає відповідачку Мироненко Світлану Вадимів-

ну в судове засідання на 20.03.2018 р. о 12 год. 50 хв. 

та повідомляє, що в разі неявки справа буде розгля-

нута в її відсутність.

Суддя Ул’яновська О. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Полуполтінних Воло-
димира Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Терешко-
вої, 14, у судове засідання з розгляду кримінально-
го провадження № 428/9421/16-к за обвинуваченням 
Полуполтінних Володимира Сергійовича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, яке відбудеться 2 бе-
резня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя I. Г. Макаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Задираці Неллі Акопівні, 24.08.1949 року народження, гро-

мадянці України, уродженці м. Ахалціхе, Грузія, з вищою освітою, депутату 
Рубіжанської міської ради VI скликання,  зареєстрована за адресою: Луган-
ська область,  м. Рубіжне, проспект Кірова, 23/10, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 28.02.2018 о 09 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБУ  в Донецькій та Луганській областях, за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького 
Єгора Анатолійовича, для відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22014130000000067 від 21.04.2014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Захарченку Дмитру Федоровичу, 11.12.1980 р.н., гро-

мадянину України, уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: 
м. Луганськ, квартал Зарічний, буд. 15, кв. 112, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 27.02.2018 о 12 год. до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О. В., 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000040 від 05.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ковалю Олегу Валерійовичу, 29.09.1974 

р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Московська, буд. 3, кв. 68, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 27.02.2018 
о 14 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управління (з дисло-
кацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного 
управління Служби безпеки  України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Бібікова А. Б., 
для проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №  22017130000000302.

Втрачений 

судновий білет 

СБ № 019149 на судно 

ОДА 1658к, власник 

Костюков О. А., 

вважати недійсним.

Приазовський районний суд Запорізької області (За-
порізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. 
(06133) 22160), викликає Чернишова Геннадія Миколайо-
вича, 09.04.1970 р.н., зареєстрованого за адресою: Одесь-
ка область, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Гру-
шевського, 33, як обвинуваченого, у підготовче судове засі-
дання, призначене на 15 березня 2018 року о 10.00 годині по 
кримінальному провадженню № 22015160000000183 за об-
винувальним актом відносно Чернишова Г. М., який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ва-
ша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий суддя  
Діденко Є. В., судді Пантилус О. П., Васильцова Г. А.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає в судове засідання (провадження №335/8559/15-к,  
1-кп/335/13/2018) обвинуваченого Сербу Володимира Івано-
вича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. За-
поріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному прова-
дженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбудеться 16 березня 
2018 року об 11.00 голині за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Грібачову Віктору Миколайови-

чу, 03.03.1961 р.н., уродженцю с. Червоний Стяг 
Почепського району Брянської області, громадя-
нину України, зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область, смт. Станиця Луганська, вул. Тюлені-
на, буд. 8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 27.02.2018 о 14 год. 
00 хв. до слідчого слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях Якутко Л. О., за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22018130000000014 від 18.01.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Шубочкіну Ігорю Едуардовичу, 

22.07.1993 р.н., громадянину України, уродженцю смт 
Новопсков Луганської  області, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область,  смт Новопсков, вул. Ма-
гістральна 270В/ 8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 27.02.2018 о 12 год. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Чумакова Є. Р., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22018130000000090 
від 16.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Задираці Валерію Миколайо-

вичу, 01.05.1947 року народження, громадяни-
ну України, уродженцю м. Рубіжне Луганської об-
ласті, раніше не судимого, який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне,  вул. Ви-
зволителів, 75а/64, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, необхідно з’явитися 28.02.2018 о 
09 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБУ  в Донецькій та Луганській областях, за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Кременчуцького Єгора Анато-
лійовича, для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018130000000001 від 03.01.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Євдохіну Володимиру Володи-

мировичу, 10.04.1969 р.н., громадянину України, 
уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адре-
сою: м. Луганськ, квартал 50 років Жовтня, 29/67, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
необхідно з’явитися 28.02.2018 о 10 год. 00 хв. 
до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях, за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУСБ України в До-
нецькій та Луганській областях Ткаченка Є. А., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000083.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ващенку Артему Олеговичу, 

10.04.1985 р.н., громадянину України, уродженцю 
с. Лотикове Слов’яносербського району Луганської 
області, зареєстрованому за адресою: Луганська 
область, Слов’яносербський район, с. Лотикове, 
вул. Нєкрасова, буд. 12, кв. 2, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
27.02.2018 о 12 год. до слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях Кузьменка О. В., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000039 від 05.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Андріянову Олексан-

дру Олександровичу, 26.05.1955 р.н., зареє-
строваному за адресою: Луганська область, 
м. Красний Луч, 3-й мікрорайон, буд. 38, 
кв. 104, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 27.02.2018 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управ-
ління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) Головного управління 
Служби безпеки  України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
буд. 18, до слідчого Бібікова А. Б., для про-
ведення процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №  22017130000000300.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Александрову Олександру Во-

лодимировичу, 10.02.1976 року народження, уро-
дженцю РФ, громадянину України, зареєстрова-
ному за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 57 відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 27.02.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчо-
го ОВС відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях Ларченко О. М., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000076.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -11  -16 -6  -11 Черкаська -8  -13 -4  -9
Житомирська -11  -16 -6  -11 Кіровоградська -6  -11 -2  -7
Чернігівська -16  -21 -10  -15 Полтавська -10  -15 -7  -12
Сумська -16  -21 -10  -15 Дніпропетровська -7  -12 -4  -9
Закарпатська -2  -7 -1  +4 Одеська -2  -7 +2  -3
Рівненська -9  -14 -5  -10 Миколаївська -2  -7 +2  -3
Львівська -8  -13 -3  -8 Херсонська -2  -7 +2  -3
Івано-Франківська -8  -13 -3  -8 Запорізька -4  -9 +1  -4
Волинська -8  -13 -5  -10 Харківська -14  -19 -8  -13
Хмельницька -9  -14 -5  -10 Донецька -7  -12 -4  -9
Чернівецька -8  -13 -3  -8 Луганська -11  -16 -7  -12
Тернопільська -9  -14 -5  -10 Крим 1  -4 0  +5
Вінницька -8  -13 -4  -9 Київ -11  -13 -9  -11

Укргiдрометцентр

-9..-14
-4..-9 -13..-18

-8..-13

-9..-14
-5..-10

-2..-7
2..-3

-11..-16
-6..-11

Рівнянки підкорюють світ
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАШОГО ЦВІТУ. ольга 
Кульчинська виконує голо-
вну жіночу роль у всесвітньо 
відомій опері Россіні «Севіль-
ський цирульник», яка нині з 
надзвичайним успіхом іде на 
сцені Національної опери в 
Парижі. 

Спеціалізований фран-
цузький журнал «Л’опера» 
вмістив матеріал про неї, ла-
уреата міжнародних конкур-
сів українську співачку із ча-
рівним сопрано ольгу Куль-
чинську. Як зазначає видан-
ня, основи академічного спі-

ву онучці заклав дідусь — 
заслужений артист Украї-
ни Ярослав Кульчинський.  
Рівненська публіка добре 
пам’ятає пана Ярослава, не-
пересічного соліста обласної 
філармонії, якого можна бу-
ло слухати годинами. Батьки 
ольги Сергій та Аліна Куль-
чинські теж музиканти: бать-
ко до останнього часу пра-
цював художнім керівником  
тієї-таки  філармонії.  А ще 
його сильний голос супрово-
джує церковні служби у хра-
мах УПЦ КП за участю архі-
єпископа Рівненського та 
острозького Іларіона. Рідна 
сестра ольги Христина пішла 

маминою стежкою й успішно 
грає на віолончелі.

А ось ольга співає. Та як! 
Експерти відзначають не ли-
ше її унікальні вокальні да-
ні, а й неабиякий артистизм, 
який вона сповна виявляє 
на паризькій сцені. У добру 
путь, рівненський соловейку!

До слова, ще одна опер-
на діва з Рівного — солістка 
Варшавської камерної опе-
ри ольга Пасічник також під-
корює сцени світу голосом (у 
неї теж сопрано), артистиз-
мом та якимось особливим 
внутрішнім магнетизмом. Во-
чевидь, наші скромні, але ві-
домі у світі солістки роблять 

для України неперевершену 
справу. 

— Шкода тільки, що в рід-
ній державі класична музика, 
яка, поза сумнівом, формує 
особистість, відходить на мар-
гінес, — так кілька років тому 
сказала в інтерв’ю «УК» оль-
га Пасічник, донька ректора 
Національного університету 
«острозька академія» героя 
України Ігоря Пасічника.

Дуже хочеться вірити, що 
ситуація хоч і поволі, але змі-
нюється: принаймні, нещодав-
но, наприкінці січня, ольгу Па-
січник заворожено слухала пу-
бліка Львівської опери у Дзер-
кальній залі.  

Інвестиції в майбутнє 
Донеччини

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

З НОВОСІЛЛЯМ!  У селищі очеретине Ясинуватського ра-
йону на Донеччині після капітального ремонту відкрили опо-
рну школу, яку зможуть відвідувати діти з найближчих населе-
них пунктів. Нині тут навчаються 344 учні, однак згодом їх ста-
не значно більше, оскільки заклад розраховано на 1100 шко-
лярів. опорну школу оснащено сучасним обладнанням, завдя-
ки якому в юних жителів Донеччини з’явилися нові можливос-
ті для підвищення рівня освіти: мультимедійні кабінети фізики, 
хімії, біології, географії, інформатики тощо, а також актові та 
спортивні зали. На території області це вже дев’ята капіталь-
но відремонтована і оновлена опорна школа, а подібні вже зби-
рають дітей на уроки у Волновасі, Покровську, Дружківці, Бил-
басівці, Часовому Яру та інших населених пунктах. У майбут-
ньому кількість таких навчальних закладів поступово збільшу-
ватиметься, адже створення мережі сучасних шкіл — один з 
головних напрямів роботи обласної влади, а такі інвестиції в 
майбутнє сприятимуть розвиткові інфраструктури прифронто-
вого краю. 

Вольова перемога надихає 
забивати у Римі 
ЄВРОКУБКИ. Другий тайм харківської гри має стати взірцем 
для другого матчу плей-оф-протистояння

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Перший матч 1/8 фі-
налу нинішнього ро-

зіграшу Ліги чемпіонів  
УЄФА завершився вольо-
вою перемогою «Шахтаря» 
2:1 над італійською «Ро-
мою». Пропустивши у  пер-
шому таймі, гірники блис-
куче зіграли після перерви 
і завдяки голам Феррейри і 
Фреда розвернули проти-
стояння на свою користь.  

У морозному Харко-
ві команди активно розпо-
чали гру, та  відзначитися 
в дебюті нікому не вдава-
лося. Команди обміняли-
ся моментами Феррейри 
та Джеко. «Вовкам» вдало-
ся зробити це гостріше. На 
щастя,   П’ятов упорався 
з ударом форварда рим-
ської команди.

Саме від боснійця було 
найбільше  небезпеки во-
ротам гірників.  Але захис-
никам донеччан, які по-
троху звикають працю-
вати без дискваліфікова-
ного Срни, довго вдавало-
ся їх нейтралізовувати. 
Так було аж до 40 хвили-
ни. Саме Джеко віддав пас 
на Ундера, який у штраф-
ному майданчику вибіг із-
за спини захисників, чим 
уник офсайду, і пробив. 
П’ятов м’яч зачепив, але 
той залетів у сітку воріт.

До перерви суперники 
виявились гідними один 
одного. Помітно, що трене-
ри добре вивчили гру опо-
нентів. Гра йшла до пер-
шої помилки, і першим по-
милився захист «Шахта-
ря». Цікаво стало, що за-
пропонує суперникові  Па-
улу Фонсека. А запропо-
нував він ще більше руху, 
переміщень і натхнення.

Опинившись у склад-
ній психологічній ситуації, 
у другому таймі «Шахтар» 
показав, що таке клас: май-

стерно використав дві наго-
ди. І якби не голкіпер рим-
лян, був би мінімум один чи 
навіть два голи. Відзначимо 
і характер команди, і відда-
чу всіх гравців. 

Головний тренер гір-
ників Паулу Фонсека 
прокоментував перемо-
гу своїх підопічних не по-
піренейському стримано: 
«Слід було виграти. Звісно,  
бажано було не пропуска-
ти, та вкрай  важливо було 
змінити результат і пере-
могти. Гра була непростою, 
особливо перший тайм. 
Були складнощі з тим, щоб 
показати свою гру. Це за-
слуга «Роми». Однак  ми 
добре показали себе, було 
багато моментів, щоб заби-
вати. «Рома» також діяла 
організовано». 

Щодо пропущеного го-
ла, то, на думку наставни-
ка «Шахтаря», не пощас-
тило з відскоком. У пере-

рві тренерський штаб усу-
нув проблеми з позиціону-
ванням. Це дало позитив-
ний результат.  У ворота-
ря «Роми» було 2—3 нере-
альних сейви, а лінія обо-
рони базувалася мало не 
в центрі. Тож логічно бу-
ло  закидати м’яч  за спи-
ни. Так пройшов гол Фер-
рейри. Щодо  Фреда, то він 
дуже багато опрацьовував 
такі штрафні. 

Та виокремлювати ко-
гось занадто — не в сти-
лі Паулу Фонсеки, адже 
на перемогу працюва-
ла вся команда. Грати на 
утримання рахунку в Ри-
мі «Шахтар» точно не бу-
де. З огляду на пропуще-
ний м’яч це був би неви-
правданий ризик.  «Забий 
Феррейра на останній хви-
лині, все було б складніше 
для «Роми». А  тепер усе 
відкрито, хоч перевага пе-
ред другою грою в нас», — 

переконаний португаль-
ський фахівець. 

А головний тренер збір-
ної України з футболу Ан-
дрій Шевченко, комен-
туючи вольову перемогу 
«Шахтаря», зізнався, що 
навіть не очікував, що ко-
манда так сильно  додасть  
у швидкості після перерви. 
«Шанси? Усе залежати-
ме від гри в Римі. Перший 
матч гірники відіграли, в 
них є перевага, але там бу-
де непростий матч», — ци-
тує Шевченка football.ua. 

 
ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 

фіналу 
Шахтар — Рома — 2:1
голи: Факундо Феррейра 

(52), Фред (71) — Дженгіз Ун-
дер (41)

Матч у відповідь  відбудеть-
ся 13 березня на олімпійсько-
му стадіоні в Римі.

Місцеві діти вже оцінили переваги нової школи

Свій влучний постріл Фред присвятив уболівальникам і нареченій
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