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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Мова сотні 
років об’єднує українців, 

сформувавши свідомість 
народу, його культурну 

й духовну самобутність, 
світоглядні й моральні 

цінності».

Пам’ятайте  
про порушення закону 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ВИБІР. Росія усвідомлює, що достатньо 
створити одну-дві псевдореспубліки на кшталт ОРДЛО, і це ні-
би дасть їй змогу домагатися федералізації всієї України. Саме 
тому так звані ДНР та ЛНР Кремль ніколи не розглядав як по-
тенційні суб’єкти для включення до складу Російської Федера-
ції. Такими думками поділився на брифінгу голова СБУ Василь 
Грицак. «Їхня справжня мета — повернути псевдоутворення до 
України на правах федерального, автономного або іншого утво-
рення із правом вето євроінтеграційних та євроатлантичних на-
мірів і прагнень України», — цитує УНІАН слова фахівця. І так 
звані вибори в окупації слугують інструментом видимості легіти-
мізації квазіреспублік. Насправді кремлівські куратори вже при-
значили нових ватажків для управління на окупованому Донбасі.

Тож Василь Грицак звернувся до українців, що живуть на оку-
пованому Донбасі: «Незалежно від того, підете ви на ці «вибо-
ри» чи ні, керівників вам уже призначили. І краще на них не 
ходіть, оскільки це грубе порушення українського законодав-
ства».

4,8 млрд грн
становив дефіцит держбюджету  

в січні — жовтні проти затвердженого  
в законі граничного рівня 80,6 млрд грн

НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ. У напівзруйнованому війною 
Кримському на Луганщині відновила роботу медична 
амбулаторія 

Маленька перемога 
прифронтової 
медицини

Президент про найпотужнішу складову боротьби  
з імперськими проявами та гібридною агресією РФ
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Про відродження українського кіно, 
недавню прем’єру військової стрічки 
«Позивний «Бандерас» та інші власні 
проекти розповідає кінорежисер  
і сценарист Заза Буадзе

Новій українській школі є що 
запозичити в педагога-новатора  
Василя Сухомлинського, 
100-річчя якого відзначаємо  
під егідою ЮНЕСКО

ОСВІТА 

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

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 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 півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду в Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22017050000000079 
від 07.02.2017 року (справа № 1-кп/243/102/2018) за 
обвинуваченням Кошмана Максима Ярославовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає об-
винуваченого Кошмана Максима Ярославовича, 
06.09.1981 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. 
Парковий, буд. 6, кв. 8, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 16 листопада 2018 року о 09 год. 
30 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду в Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22016050000000276 
від 09.12.2016 року (справа № 1-кп/243/451/2018) за 
обвинуваченням Приходька Івана Сергійовича за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Приходька Івана Сергійовича, 25.10.1970 
року народження, який зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92, кв. 37 у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 16 лис-
топада 2018 року о 09 год. 00 хв. у залі судового за-
сідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду в Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22014080000000061 
від 18.07.2014 року (справа № 1-кп/243/86/2018) за 
обвинуваченням Новікова Володимира Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Новікова Володимира Миколайовича, 
04.09.1974 року народження, останнє місце прожи-
вання та реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Косміч-
на, буд. 124, кв. 15, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 16 листопада 2018 року о 10 год. 00 
хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/13401/18 за позовом Дмитренка П.В. 
до НКРЕКП про визнання протиправним та нечинним 
в окремій частині абзац 7 пункту 3 глави 4 розділу 
IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, в редак-
ції постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1437, а са-
ме в частині слів «... або загальнобудинковим», під-
готовче засідання у якій призначено на 27.11.2018 о 
16:00 в приміщенні Окружного адміністративного су-
ду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Пе-
тра, 8, корпус 1, зал судових засідань № 35.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як 
обвинуваченого Кратірова Георгія Костянтиновича, який 
мешкав за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський,  
б. 31, кв. 66, по кримінальному провадженню щодо Кра-
тірова Г. К. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2018 року 
об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до 
суду без поважних причин оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті 
за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Автокооператив по будівництву та експлуатації 
гаражів «Мінський»

Проводить збори уповноважених членів коопера-
тиву АКБЕГ «Мінський», що відбудуться за адресою: 
м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, буд. 1, о 18.00 год. 06 
грудня 2018 р.

Порядок денний:
1.  Звіт про фінансово-господарську діяльність за 

2018 р.
2. Затвердження бюджету на 2019 р.
3. Розмір окладів працівникам кооперативу на 2019 р.
4.  Вирішення питання щодо переносу гаражів та на-

дання нового номера, у зв’язку з будівництвом Ве-
ликої кільцевої дороги.

5. Прийняття нових членів кооперативу.
6. Інші організаційні питання.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Моісеєнко Тетяни Іллівни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 20 листопада 2018 року об 11-
30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 4, під  головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
року, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 22 листопада 
2018 року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді 
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 22 листопада 2018 року о 10-00 год, 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під 
головуванням судді Криворот О. О.

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

СПРАВА «ЩЕРБАКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHCHERBAKOV v. UKRAINE)

(Заява № 39708/13)

Стислий виклад рішення від 20 вересня 2018 року
19 липня 2010 року працівники міліції затримали заявника. У результа-

ті жорстокого з ним поводження працівників міліції заявник зізнався у вчи-
ненні злочину. Протокол затримання, яким було задокументовано затри-
мання заявника за підозрою у вчиненні злочину, був складений лише 22 
липня 2010 року. Того ж дня заявнику призначили безоплатного захисника. 
Під час допиту заявника як підозрюваного та у присутності захисника заяв-
ник повторив надані ним зізнавальні показання. 

Пізніше судово-медична експертиза встановила наявність у заявника ті-
лесних ушкоджень, які могли утворитись внаслідок жорстокого з ним пово-
дження. Прокурор Слов’янської міжрайонної прокуратури у межах дослід-
чої перевірки скарг заявника на жорстоке поводження відібрав пояснення 
у працівників міліції, які заперечили будь-яке жорстоке поводження. У ре-
зультаті прокурор відмовив у порушенні кримінального провадження щодо 
працівників міліції за відсутністю у їхніх діях складу злочину.

23 лютого 2012 року Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (далі — міськрайонний суд) визнав заявника винним у вчиненні злочину, 
пославшись, зокрема, на надані заявником під час досудового слідства зі-
знавальні показання. Заявник намагався оскаржити це рішення, проте апе-
ляційний суд залишив вирок щодо заявника без змін. 

19 березня 2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ залишив без змін рішення судів першої та апе-
ляційної інстанцій. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-
ник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі - Конвенція) на жорстоке поводження працівників мі-
ліції з метою отримання зізнавальних показань, непроведення ефективного 
розслідування у зв’язку з цим та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на неспра-
ведливість кримінального провадження щодо нього, оскільки його засу-
дження ґрунтувалось на його показаннях та свідка, наданих під примусом .

Європейський суд констатував порушення матеріального та процесуаль-
ного аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку з тим, що заявник зазнав тілесних 
ушкоджень в результаті жорстокого поводження, а також у зв’язку із непро-
веденням органами влади ефективного розслідування скарг заявника на та-
ке поводження. Суд зазначив, що поводження з заявником має бути квалі-
фіковане як нелюдське та таке, що принижує гідність, відповідальність за 
яке несе держава відповідно до Конвенції.

Скаргу заявника щодо обґрунтування його засудження показаннями свід-
ка Європейський суд визнав необґрунтованою, оскільки немає жодних до-
казів того, що свідок надав свої показання під примусом, не було.

Щодо визнання судами допустимими доказами зізнавальних показань 
заявника, отриманих внаслідок жорсткого поводження, Європейський суд 
дійшов висновку, що надані заявником зізнавальні показання були отрима-
ні в результаті жорстокого поводження в порушення статті 3 Конвенції, а на-
ціональні суди, як вбачається, посилались на них. Європейський суд вказав, 
що яку б роль не відіграли у засудженні такі показання, надані в результаті 
жорстокого поводження, вони непоправно порушують справедливість про-
вадження у цілому. З огляду на це Європейський суд констатував порушен-
ня пункт 1 статті 6 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО,
«1. Оголошує прийнятними скарги статтею 3 Конвенції та пунктом 1 стат-

ті 6 Конвенції щодо визнання допустимими доказами показань заявника, а 
решту скаргу заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 3 Кон-
венції;

3. Постановляє, що було порушено матеріальний аспект статті 3 Конвен-
ції;

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

нику 12 000 (дванадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цен-

трального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано 
три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ 
«ІНВЕСТИЦІЙНО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ СОЮЗ» 

(СASE OF INDUSTRIAL FINANCIAL CONSORTIUM INVESTMENT 
METALLURGICAL UNION v. UKRAINE)

(Заява № 10640/05)

Стислий виклад рішення від 26 червня 2018 року
У 2004 році Фонд державного майна України (далі — Фонд) оголосив кон-

курс з продажу підприємства «Криворіжсталь». Промислово-фінансовий 
Консорціум «Інвестиційно-металургійний Союз» (далі — підприємство-заяв-
ник) взяло участь у цьому конкурсі та за результатами було оголошено пе-
реможцем. 

У подальшому законність приватизації підприємства оскаржувалась в 
окремих провадження у судах загальної юрисдикції та господарських судах. 
До кінця 2004 року провадження у судах загальної юрисдикції завершили-
ся, суди трьох інстанцій визнали продаж підприємства «Криворіжсталь» за-
конним. Згодом провадження було відновлене в порядку виключного прова-
дження за заявою про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, по-
даною приватною особою. Ця особа не брала участі в основному проваджен-
ні, а отже, за чинним на той час законодавством України не мала права по-
давати таку заяву.

Провадження у господарських судах завершилося ухваленням Господар-
ським судом м. Києва рішення про законність приватизації підприємства 
«Криворіжсталь». Вищий господарський суд України залишив це рішення без 
змін. 

Рішення, ухвалене у господарському провадженні, було скасовано за ка-
саційним поданням Генерального прокурора України, поданим до Верховного 
Суду України. Провадження завершилося ухваленням рішення, відповідно до 
якого приватизацію було визнано незаконною. Згодом за результатами но-
вого конкурсу, підприємство «Криворіжсталь» було продано іншій компанії. 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) підпри-
ємство-заявник скаржилося в основному за пунктом 1 статті 6 та статті 13 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвен-
ція) на несправедливість проваджень, за статтею 1 Першого протоколу до 
Конвенції, що несправедливі провадження призвели до незаконного позбав-
лення його власності, та на порушення статей 10, 11, 13, 14 та 18 Конвенції.

Розглянувши скаргу за пунктом 1 статті 6 та статті 13 Конвенції, Європей-
ський суд вказав, що скарги підприємства-заявника мають розглядатись ли-
ше за пунктом 1 статті 6 Конвенції. Європейський суд розглянув окремо скар-
ги щодо кожного провадження: у  судах загальної юрисдикції та господар-
ських судах. 

Щодо провадження у судах загальної юрисдикції Європейський суд по-
слався на свою попередню практику та вказав, що ані заява приватної осо-
би, ані рішення суду загальної юрисдикції не ґрунтувалися на «особливих 
та непереборних обставинах», які б виправдали втручання в остаточне та 
обов’язкове для виконання рішення, ухвалене на користь підприємства-за-
явника. 

Щодо провадження у господарських судах Європейський суд вказав, що 
прийнявши до розгляду касаційне подання Генерального прокурора України, 
внесене з пропущенням строку, та скасувавши зрештою остаточні рішення су-
дів, Верховний Суд України порушив принцип юридичної визначеності. 

Європейський суд дійшов висновку, що рішення, якими були скасовані рі-
шення судів загальної юрисдикції та господарських судів, порушили принцип 
юридичної визначеності та відповідний законний інтерес підприємства-заяв-
ника у повазі до остаточного вирішення спору щодо його цивільних прав у 
цих провадженнях. Оскаржувані провадження, розглянуті в цілому та з ураху-
ванням заяв, зроблених Президентом і Прем’єр-Міністром України у період з 
січня до квітня 2005 року, не відповідали вимогам справедливості у розумін-
ні підпункту 1 статті 6 Конвенції. 

Розглянувши скаргу за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, Євро-
пейський суд констатував відсутність порушення з огляду на таке. У цій спра-
ві не було втручання офіційних осіб у судовий процес, рішення, ухвалені гос-
подарськими судами у період з квітня до серпня 2005 року, не суперечили 
«принципу законності» у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції. 
Також підприємство-заявник не довело, що воно було позбавлене можливос-
ті ефективно захистити свої майнові права та відповідні інтереси під час від-
новленого провадження у господарських судах.

Інші скарги підприємства-заявника за статтями 10, 11, 14 та 18 Конвенції 
Європейський суд відхилив як явно необґрунтовані відповідно до пунктів 3 
та 4 статті 35 Конвенції, оскільки вони не виявляли жодних ознак порушення 
прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує долучити до розгляду по суті заперечення Уряду щодо стату-

су потерпілого підприємства-заявника у зв’язку з його скаргами за пунктом 1 
статті 6 Конвенції на скасування остаточних судових рішень, ухвалених на йо-
го користь у лютому 2005 року, та відхиляє його;

2.  Вирішує долучити до розгляду по суті заперечення Уряду щодо явної 
необґрунтованості скарги підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Кон-
венції на порушення гарантій незалежності та безсторонності під час прова-
дження у господарських судах у період з лютого до серпня 2005 року та від-
хиляє його;

3.  Оголошує прийнятними такі скарги:
(a)  скарги підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції на скасу-

вання остаточних судових рішень, ухвалених на його користь у лютому 2005 
року; та

(b)  скаргу підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції на пору-
шення гарантій незалежності та безсторонності під час провадження у госпо-
дарських судах у період з лютого до серпня 2005 року; та

(c)  скарги підприємства-заявника за статтею 1 Першого протоколу до 
Конвенції на несправедливість провадження щодо його майна, 93,02 % акціо-
нерного капіталу підприємства «Криворіжсталь», та невідшкодування органа-
ми влади йому витрат за зроблені ним покращення цього майна;

4.  Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
5.  Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
6.  Постановляє, що не було порушення статті 1 Першого протоколу до 

Конвенції;
7.  Відхиляє вимоги підприємства-заявника щодо справедливої сатисфак-

ції.»

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

(Заява № 70622/12 та 3 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 04 жовтня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

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

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

У заяві № 76577/17 заявниця скаржилася також за статтею 2 Протоколу  
№ 4 до  Конвенції  на  надмірну  тривалість  застосування  підписки  про  неви-
їзд. З огляду на всі наявні у нього матеріали Європейський суд дійшов висно-
вку про  порушення  Конвенції  в  цій частині заяви у світлі  його  висновків у 
рішенні у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine) (заява № 15007/02, 
від 07 грудня 2006 року).

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 було порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції 

щодо іншої скарги, висунутої відповідно до усталеної практики Суду (див. пе-
релік у додатку);

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

кам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на вищезазначені суми 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».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про введення в дію Договору 
про надання послуг електронного цифрового підпису клієнтам 
Акредитованого центру сертифікації ключів АТ «УКРСИББАНК» 

(надалі — Договір) в наступній редакції:

«ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО 
ПІДПИСУ КЛІЄНТАМ АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ 

КЛЮЧІВ АТ «УКРСИББАНК»

Цей «Договір про надання послуг електронного цифрового підпи-
су клієнтам Акредитованого центру сертифікації ключів АТ «УКРСИБ-
БАНК» (надалі — Договір про надання послуг ЕЦП) є договором при-
єднання для врегулювання відносин за між АТ «УКРСИББАНК» (нада-
лі — Банк) та фізичними особами і юридичними особами (надалі — 
Заявником) щодо надання послуг електронного цифрового підпису. 

Положення Договору про надання послуг ЕЦП не застосовуються до 
врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною 
яких є АТ «УКРСИББАНК», окрім зазначених вище.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ
(наведені в алфавітному порядку)

АЦСК — Акредитований центр сертифікації ключів АТ «УКРСИБ-
БАНК».

Банк — АТ «УКРСИББАНК».
Відкритий ключ — параметр криптографічного алгоритму перевір-

ки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у 
сфері використання електронного цифрового підпису.  

Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», 
створена та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Тор-
говому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а 
також її члени, зокрема юридичні особи (включаючи їх  філії та струк-
турні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) 
та/або які прямо або  опосередковано контролюються «BNP Paribas 
S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіталах не-
залежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного 
або фактичного контролю.

Дата початку дії змін — це дата, що вказана в повідомленні про 
зміни до Договору про надання послуг ЕЦП, з якої зміни до Догово-
ру про надання послуг ЕЦП набирають чинності у випадках, визначе-
них у розділі «ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ» цього Договору про надан-
ня послуг ЕЦП.

«Дата публікації змін» — це дата публікації в газеті «Урядовий 
кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні або на Ресурсі 
АЦСК. Конкретна Дата публікації змін до Договору про надання по-
слуг ЕЦП зазначається в повідомленні про зміни до Договору про на-
дання послуг ЕЦП.

Дата укладення Договору — Дата подання Заявником Заяви.
Договір — договір щодо надання послуг електронного цифрового 

підпису, укладений між Банком та Заявником на умовах та в порядку, 
визначених  Договором про надання послуг ЕЦП  з усіма додатками, у 
т.ч. Заявами, Тарифами, Регламентом АЦСК, додатковими угодами та 
іншою документацією до Договору.

ЕЦП — електронний цифровий підпис — вид електронного підпи-
су, отриманого за результатом криптографічного перетворення набо-
ру електронних даних, який додається до цього набору або логічно з 
ним  поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифіку-
вати Підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за до-
помогою Особистого ключа та перевіряється за допомогою Відкрито-
го ключа. 

Законодавство — чинне законодавство України та нормативно-пра-
вові акти Національного банку України і органів виконавчої влади.

Законодавство з принципом екстратериторіальності —  норматив-
но правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а та-
кож розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, 
рішення яких є обов’язковими для виконання на території України та/
або на території Франції та/або на території країн присутності компа-
ній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, 
розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила Групи 
BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження норма-
тивно-правових актів, вказаних в цьому визначенні.

Заява — Заява на реєстрацію для отримання посиленого сертифі-
ката Відкритого ключа.

Заявник — фізична або юридична особа, яка отримує Послуги в 
рамках Договору.

Користувач СДО — Заявник, який отримує Послуги за Договором з 
метою обслуговування в СДО.

Особистий ключ — параметр криптографічного алгоритму форму-
вання ЕЦП, доступний тільки Підписувачу.  

ПЗ — програмне забезпечення, що є надійним засобом ЕЦП, яким 
Банк володіє на законних підставах та надається в порядку, визначе-
ному Договором.

Підписувач — фізична особа, яка безпосередньо використовує ЕЦП 
для підписання ним електронних документів. 

Послуги — послуги електронного цифрового підпису, що переліче-
ні у п 2.2 Договору про надання послуг ЕЦП та які надаються на під-
ставі Договору.

Регламент АЦСК — документ, що визначає організаційні, технічні 
та інші умови діяльності АЦСК під час надання Послуг, який розміще-
ний Ресурсі АЦСК.

Ресурс АЦСК — офіційна веб-сторінка АЦСК, що знаходиться за по-
силанням csk.ukrsibbank.com

Сертифікат — посилений сертифікат Відкритого ключа, виданий 
АЦСК, який засвідчує чинність і належність Відкритого ключа Підпи-
сувачу. 

Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність про-
грамно-апаратних засобів, які використовуються Заявником і Бан-
ком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які прово-
дять Заявник і Банк з метою надання Заявнику послуг згідно з окре-
мим Договором, а саме Система “UKRSIB business” або інша система, 
яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуго-
вування Заявника.

Тарифи — тарифи надання послуг електронного цифрового підпи-
су Банку, що розміщені на сайті csk.ukrsibbank.com.

Інші терміни вживаються в значенні, наданих їм відповідно до За-
конодавства.

Розділ 1.  УКЛАДЕННЯ  ДОГОВОРУ
Договір укладається шляхом приєднання Заявником до Договору, 

для чого Заявник подає підписану Заяву до Банку. Договір є укладе-
ним з дати подання Заявником Заяви до Банку. 

Розділ 2.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
2.1. На підставі укладеного Договору Банк через свій АЦСК 

зобов’язується надавати Заявнику Послуги, а Заявник зобов’язується 
своєчасно приймати та оплачувати надані Послуги відповідно до умов 
Договору. 

Послуги за цим Договором можуть надаватися Заявникові безпо-
середньо або третім особам – Підписувачам, зокрема визначеним За-
явником згідно із Заявою на реєстрацію для отримання Сертифіката.

Підписувач та Заявник можуть бути одним суб’єктом.
2.2. Послугами за Договором є:
- надання у користування Заявнику комплекту програмного забез-

печення для керування ключами та захисту даних, які є надійними за-
собами ЕЦП; 

- обслуговування Заяв на реєстрацію для отримання Сертифіката 
Заявників та Підписувачів;

- обслуговування Заяв на зміну статусу Сертифіката;
- надання допомоги при генерації Відкритих та Особистих ключів; 
- обслуговування Сертифікатів (реєстрація Заявників та / або Підпи-

сувачів, формування, розповсюдження, скасування, зберігання, бло-
кування та поновлення Сертифікатів); 

- надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих Сер-
тифікатів; 

- надання послуги фіксування часу; 
- консультації з питань ЕЦП; 
- інші послуги, які не суперечать вимогам Законодавства. 
2.3. Порядок та умови надання Послуг визначаються Законодав-

ством та Договором. 
2.4. Послуги надаються АЦСК на підставі ліцензії на використан-

ня збірки комп’ютерних програм «Програмний комплекс користува-
ча центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК-1», що розташова-
на на Ресурсі АЦСК. За запитом Клієнт може отримати завірену Бан-
ком копію зазначеної ліцензії.

Розділ 3.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН
3.1. Банк має право:
3.1.1. Отримувати від Заявника та Підписувача інформацію, необ-

хідну для їх ідентифікації, реєстрації та обслуговування Сертифікатів, 
перевіряти отриману інформацію.

3.1.2. Скасовувати, блокувати Сертифікати у випадку наявності у 
АЦСК інформації щодо компрометації цих Особистих ключів або об-
ґрунтованої підозри щодо їх можливої компрометації. 

3.1.3. Поновлювати Сертифікати у випадку наявності у АЦСК інфор-
мації щодо відсутності обставин, що призводять до компрометації. 

3.1.4. Вимагати від Заявника та Підписувача дотримання вимог Ре-
гламенту АЦСК.

3.1.5. Вимагати від Заявника та/або Підписувача відшкодування в 
повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода 
була завдана Банку з вини Заявника та/або Підписувача.

3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Належним чином надавати Послуги відповідно до умов Дого-

вору та Законодавства. 
3.2.2. Надати Заявнику ліцензійне ПЗ для забезпечення надання По-

слуг, а також на запит Заявника надавати завірену копію Ліцензії на ПЗ 
на використання ПЗ без права субліцензування. ПЗ разом з Ліцензію 
на ПЗ є об’єктами авторського права і охороняється відповідно до За-
конодавства. Використання ліцензійного ПЗ регулюється Договором 
та нормами Законодавства, враховуючи міжнародні договори, рати-
фіковані Україною.

Ліцензія на ПЗ надає Заявнику права:
- на використання ПЗ протягом дії Договору;
- робити копії ПЗ для власних потреб за кількістю отриманих у Бан-

ка Сертифікатів.
3.2.3. Надати Заявнику пакет інструкцій (інструкція користувача та 

інструкція адміністратора) до П3.
3.2.4. Надавати Послуги отримання виключно надійних засобів ЕЦП.
3.2.5. Надавати Послуги з використанням комплексної системи за-

хисту інформації, на яку уповноваженим державним органом видано 
атестат відповідності.

3.2.6 Приймати від Заявника та Підписувача заяви про скасування, 
блокування та поновлення Сертифікатів (Заяви на зміну статусу Сер-
тифіката) оформлену належним чином.

3.2.7 Надавати Заявнику акти, рахунки, та інші документи, необхід-
ні для виконання Договору.

3.3. Заявник  має право:
3.3.1. Своєчасно отримувати Послуги.
3.3.2. Одержувати інформацію про статус Сертифікатів.
3.3.3. Отримувати надійні засоби ЕЦП.
3.3.4. Ознайомитись з інформацією щодо діяльності АЦСК з питань 

надання Послуг.
3.3.5. Вимагати скасування, блокування або поновлення Сертифіка-

ту шляхом подачі АЦСК відповідної заяви.
3.3.6. Вимагати від Банку публікації або не публікації Сертифікату 

на загальнодоступному ресурсі АЦСК, на підставі відповідної Заяви.
3.4. Заявник зобов’язується:
3.4.1. Дотримуватись, а також забезпечити дотримання Заявником 

та Підписувачем вимог Договору та Регламенту АЦСК. 
3.4.2. Надавати повну та дійсну інформацію, необхідну для іденти-

фікації та реєстрації Заявника та Підписувача.
3.4.3. Належним чином оплачувати отримані Послуги.
3.4.4. Використовувати особистий ключ виключно за його призна-

ченням, визначеним в сертифікаті відповідного відкритого ключа, а та-
кож додержуватися інших вимог використання особистого ключа, ви-
значених Регламентом.

3.4.5. Забезпечити зберігання Замовником та Підписувачем Осо-
бистого  ключа у таємниці та у спосіб, що унеможливлює його вико-
ристання іншими особами.

3.4.6. Забезпечити використання Замовником та Підписувачами 
особистих ключів та паролів доступу в спосіб, що унеможливлює озна-
йомлення із ним інших осіб.

3.4.7. Не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль 
доступу до особистого ключа.

3.4.8. Негайно інформувати Банк або АЦСК про компрометацію Осо-
бистого ключа, втрату контролю щодо Особистого ключа через комп-
рометацію пароля, коду доступу до нього, фізичне пошкодження або 
втрата носія тощо, виявлену неточність або зміну даних, зазначених у 
Сертифікаті.

3.4.9. Забезпечити не використання Особистого ключа в разі його 
втрати, компрометації або за наявності підозри щодо його компроме-
тації.

3.4.10. Забезпечити використання надійних засобів ЕЦП для гене-
рації Особистих та Відкритих ключів, формування та перевірки ЕЦП.

3.4.11. У випадку зміни найменування, організаційно-правової фор-
ми, юридичної адреси, банківських реквізитів негайно (протягом п’яти 
днів з моменту державної реєстрації вказаних змін або з моменту від-
криття відповідного банківського рахунку) повідомити про це Банк у 
порядку, передбаченому Договором про надання послуг ЕЦП.

Розділ 4.  ТАРИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ТА  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ   
РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість надання Послуг визначаються Тарифами. 
4.2. Укладенням Договору Заявник підтверджує, що він ознайомив-

ся з Тарифами та погоджується з ними.
4.3. Якщо Заявник є юридична особа або фізична особа, які є Корис-

тувачами СДО, то порядок та строки оплати Послуг за Договором ви-
значаються Тарифами.

4.4. Якщо Заявником є юридична особа або фізична особа, які не є 
Користувачами СДО,  за фактом надання Послуги Банк оформлює та 
підписує у двох примірниках Акт приймання-передачі наданих Послуг 
за формою, встановленою Банком, та направляє його на підписання 
Заявником. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після відправлення Бан-
ком Акту приймання-передачі наданих Послуг Заявник зобов’язується 
підписати Акт приймання-передачі наданих Послуг у двох примірниках 
і направити один примірник підписаного Акта до Банку.

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Послуг 
Заявник зобов’язаний оплатити Банку надані Послуги згідно Тарифів 
Банку, шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок Бан-
ку, що зазначені в Акті приймання-передачі Послуг.

У випадку наявності претензій щодо наданих Послуг, Заявник не 
підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг і направляє Банку 
мотивовану відмову протягом 5 (п’яти) робочих днів після відправлен-
ня Банком Акту приймання-передачі наданих Послуг. Після усунення 
недоліків Акт підписується Сторонами. 

Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів після відправлення Банком 
Акту приймання-передачі наданих Послуг Банк не отримав підписаний 
Заявником примірник Акту або мотивованої відмови від його підпи-
сання, Послуги вважаються наданими належним чином і підлягають 
оплаті в порядку, передбаченому Договором.

4.5. У випадку порушення Заявником обов’язку, щодо оплати нада-
них Послуг, протягом місяця Банк має право тимчасово до погашен-
ня заборгованості припинити надання Послуг, на строк до 30 кален-
дарних днів, а саме заблокувати Сертифікат, про що Заявник повідо-
мляється засобами електронної пошти. В разі не надходження коштів, 
після спливу 30-денного терміну дія Сертифікату скасовується. Отри-
мання нового Сертифікату здійснюється на загальних умах Договору.

4.6. Банк має право вносити зміни до Тарифів, повідомляючи про 
це Заявника шляхом внесення відповідної інформації у виписки та/або 
розміщення відповідних повідомлень на дошках оголошень у примі-
щеннях установ Банку та/або іншим засобом не пізніше ніж за 14 (чо-
тирнадцять) календарних днів до вступу в силу цих змін. 

У разі незгоди Заявника зі зміною Тарифів, він зобов’язаний до дати 
вступу в силу змін до Тарифів письмово повідомити про це Банк, для 
вирішення питання про розірвання Договору. 

Факт неподання Заявником письмового повідомлення про незгоду 
обслуговуватись на нових Тарифах до дати їх вступу в дію, підтвер-
джує згоду Заявника на його обслуговування у Банку за новими умо-
вами, якщо інше не передбачено Договором.

Розділ 5.  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Умови Договору є конфіденційною інформацією та не підляга-

ють розголошенню.
5.2. Будь-яка інформація, яка стала відома Сторонам у зв’язку з ви-

конанням Договору і розголошення якої може нанести шкоду іншій 
Стороні є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню 
третім особам або опублікуванню без попередньої письмової згоди на 
це іншої Сторони. За розголошення такої інформації винна Сторона 
несе відповідальність, передбачену Законодавством.

5.3. Сторони звільняються від відповідальності за розголошення 
конфіденційної інформації, якщо ця інформація була надана уповно-
важеним органам влади на законних підставах. Сторона, яка розкри-
ває конфіденційну інформацію, зобов’язана в письмово проінформу-
вати про це іншу Сторону.

Якщо Сторона розкриває конфіденційну інформацію, що їй нале-
жить, громадськості, роблячи її публічно доступною, інші Сторона 
звільняється від обов’язку щодо збереженню такої інформації, що бу-
ла розкрита.

5.4. Вказана вище вимога про нерозголошення конфіденційної ін-
формації поширюється на всіх працівників Банку та Заявника (якщо, 
він є суб’єктом господарювання), а також на Підписувачів. 

5.5. Вимога про нерозголошення конфіденційної інформації діє 
протягом всього строку дії Договору, а також протягом трьох років з 
моменту його припинення.

5.6. Представник Банку та Заявник, що підписали Заяву, надають 
згоду на обробку їх персональних даних та на включення їх у базу пер-
сональних даних іншої Сторони в об’ємі наданої/отриманої інформа-
ції за Договором з метою виконання зобов’язань Сторонами за До-
говором.

Обсяг персональних даних, які передаються та можуть обробляти-
ся, зберігатися: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце на-
родження, стать, адреса, громадянство, паспортні дані, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових пла-
тежів, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери прямого 
офісного, домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної по-
шти та ін.), а також інші персональні дані, у випадках та порядку, пе-
редбаченому Законодавством, будь-які інші персональні дані та відо-
мості, які отримані Стороною у зв’язку виконанням зобов’язань  за До-
говором та необхідністю реалізації мети їх обробки тощо.

Своїми підписами у Заяві представник Банку та Заявник підтвер-
джують, що належним чином повідомлені про включення їх персо-
нальних даних, які отримані з метою виконання Договору, до бази 
персональних даних іншої Сторони, мету їх використання і обробки та  
права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

5.7. Заявник та Підписувач шляхом підписання Заяви надають 
Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необме-
женого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передава-
ти і отримувати інформацію (дані про Заявника/Підписувача, відо-
мі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконан-
ням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та 
персональні дані Заявника, якщо він є фізичною особою, та Під-
писувача):

- необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення ви-
конання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до 
укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за 
умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються 
основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих бан-
ківської ліцензії та письмових дозволів;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодав-
ства України та/або внутрішніх положень Банка та/або Законодавства з 
принципом екстратериторіальності виконання санкційних та/або інших 
заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служ-
би контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США 
«Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Заяв-
ника та/або Підписувача можливі тільки на зазначені у цьому пункті 
цілі, та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отри-
мання відповідної інформації згідно з нормами Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відповід-
них угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконан-
ня санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Заявник та Підписувач надають згоду на передачу інформації про 
нього згідно з цим пунктом каналами зв’язку, що використовуються 
Банком для передачі такої інформації  і є захищеними. 

Заявник та Підписувач засвідчують, що вони розуміють та погоджу-
ються з режимом використання інформації, що зазначений у цьому 
пункті.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Сторони погодили, що Заявник та Підписувач не матимуть до Бан-

ку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначе-
ної в цьому пункті.

5.8. Банк інформує Заявника та Підписувача про те, що входить до 
складу групи BNР Раrіbаs Group (Франція), а Заявник та Підписувач 
усвідомлюють та згодні з тим, що будь-яка інформація, отримана Бан-
ком стосовно Заявника та Підписувача, може використовуватись все-
редині групи BNР Раrіbаs Group (Франція). 

Розділ 6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за Договором Сторо-

ни несуть відповідальність, визначену Договором та Законодавством. 
6.2. Якщо порушення умов цього Договору однією зі Сторін завда-

ло збитків іншій Стороні, то винна Сторона відшкодовує збитки іншій 
Стороні в повному обсязі.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх 
зобов’язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона 
вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних 
від неї заходів для належного виконання умов Договору.

6.4. За прострочення оплати за надані Послуги, Заявник на вимо-
гу Банку додатково сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ, що діє в період порушення строків оплати, від суми простроченої 
заборгованості, за кожен день прострочення. Сплата штрафних санк-
цій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

6.5. Банк не несе відповідальності:
- за ненадання або несвоєчасне надання Послуг, якщо Заявник та/

або Підписувач належним чином не надали Банку інформацію, необ-
хідну для здійснення їх ідентифікації та реєстрації та/або належного 
надання Послуг за Договором;

- за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Заявнику та/
або Підписувачу неналежною роботою ПЗ, якщо вона спричинена «ха-
керськими атаками», дією «вірусних програм» або іншим неякісним 
(не ліцензованим) програмним забезпеченням Заявника та/або Підпи-
сувача.
Розділ 7.  СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ  ТА ПОРЯДОК  РОЗВ’ЯЗАННЯ  СПОРІВ

7.1. Договір набирає чинності за дати його укладення у порядку, 
визначеному Договором про надання послуг ЕЦП, та припиняє свою 
дію у разі направлення однією із Сторін письмового повідомлення про 
припинення Договору. Договір припиняється за дати, вказаної у пись-
мовому повідомленні, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) кален-
дарних днів з дати відправлення повідомлення. 

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідаль-
ності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору, а також 
від виконання зобов’язань, які виникли за Договором протягом стро-
ку його дії, та залишилися невиконаними, якщо інше не буде визначе-
но за письмовою домовленістю Сторін.

7.2. Строк чинності кожного Сертифіката визначається Заявником 
в процесі генерації особистих ключів шляхом проставлення відповід-
ної позначки (або обрання відповідного типу сертифікату, з встановле-
ним строком чинності), при цьому, строк чинності Сертифікату не мо-
же перевищувати строк чинності сертифікату АЦСК, що був викорис-
таний при його формуванні.

7.3. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/
або Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних ви-
падках:

- у разі порушення Заявником/Підписувачем умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Заявником/Підписувачем супе-

речить нормам Законодавства та/або Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності; та/або

- в інших випадках, передбачених Договором.

7.4. Усі спори, що пов’язані з Договором, його укладанням або та-
кі, що виникають в процесі Договору, вирішуються шляхом проведен-
ня переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шля-
хом проведення переговорів, він вирішується в судовому порядку, ви-
значеному Законодавством.

8.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Банк підтверджує, що укладення та виконання ним цього До-

говору не суперечить нормам Законодавства та відповідає його ви-
могам, а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цьо-
го Договору не суперечить цілям діяльності Банка, положенням його 
установчих документів чи інших локальних актів, а також не порушує 
будь-яких прав Заявника або третіх осіб (в т.ч. прав інтелектуальної 
власності), і Банк має всі права на щодо надання Послуг за Договором.

8.2. Цей Договір є договором приєднання у розумінні Цивільного 
кодексу України, зв’язку із чим:

8.2.1. Договір складається Банком та укладається лише шляхом 
приєднання до нього в цілому особою, що виявила намір укласти До-
говір, у порядку визначеному Договором про надання послуг ЕЦП.

8.2.2. Особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропо-
нувати свої умови Договору.

8.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих 
його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі від-
мовитися від його укладення.

8.3. Формуляр Договору про надання послуг ЕЦП набирає чиннос-
ті з моменту його розміщення на Ресурсі АЦСК та діє протягом неви-
значеного строку. Крім того, Договір про надання послуг ЕЦП публіку-
ється в газеті «Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друковано-
му виданні України.

8.4. Договір про надання послуг ЕЦП може бути скасований Банком 
або до нього можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шля-
хом розміщення змін до Договору про надання послуг ЕЦП або викла-
дення його в новій редакції в газеті «Урядовий кур’єр» чи іншому офі-
ційному друкованому виданні України або на Ресурсі АЦСК. У повідо-
мленні про зміни до Договору про надання послуг ЕЦП або про викла-
дення його в новій редакції зазначаються Дата публікації змін та Да-
та початку дії змін.

Зміни до Договору про надання послуг ЕЦП набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Договору про надання послуг ЕЦП, вка-

заної у повідомленні, якщо такі зміни не погіршують умови обслуго-
вування Заявника (зокрема, зміни не призводять до додаткових ви-
трат Заявника, не збільшують його відповідальності, спрямовані на за-
хист його прав або інтересів, підвищення захищеності Заявника, засо-
бів ЕЦП або передачі інформації за Договором) та/або якщо зміни до 
Договору про надання послуг ЕЦП передбачають надання нової Послу-
ги/сервісу та Заявник бажає отримати таку Послугу/сервіс, та/або як-
що такі зміни зумовлені вимогами Законодавства;

б) з Дати початку дії змін до Договору про надання послуг ЕЦП, але 
не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з Дати публі-
кації змін до Договору про надання послуг ЕЦП, вказаної у повідомлен-
ні, – у всіх інших випадках.

Укладаючи Договір, Заявник погоджується з порядком зміни умов 
Договору про надання послуг ЕЦП, який викладено у цьому пункті, а 
також підтверджує, що зміни, внесені до Договору про надання послуг 
ЕЦП відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами 
окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною Договору 
після набрання ними чинності. 

У разі незгоди зі змінами до Договору про надання послуг ЕЦП За-
явник зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, для вирішен-
ня питання про розірвання Договору. Користування Послугами згід-

но з Договором, після вступу в силу змін до Договору про надання по-
слуг ЕЦП, підтверджує згоду Заявника зі змінами до Договору про на-
дання послуг ЕЦП.

У випадку скасування Договору про надання послуг ЕЦП, вони про-
довжують регулювати відносини між Банком та Заявниками, з яки-
ми було укладено Договір, і діють для кожного з них в останній ре-
дакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх 
зобов’язань за Договором між Банком та Заявником.

8.5. Положення, що не врегульовані цим Договором регулюються 
Регламентом АЦСК, а також Законодавством.

8.6. Якщо інше не визначено Договором, всі доповнення та зміни 
до Договору дійсні лише тільки в письмовій формі та оформляються 
додатковою угодою до Договору, підписаною уповноваженими пред-
ставниками Сторін. У випадку зміни реквізитів, місцезнаходження то-
що, Сторона в якої відбулись відповідні зміни, зобов’язана сповістити 
про такі зміни іншу Сторону шляхом направлення листа засобами по-
штового зв’язку  або  повідомлення засобами електронної пошти, за 
адресою, передбаченою в цьому Договорі.  В такому випадку внесення 
змін не потребує укладення додаткової угоди.

8.7. Заявник та Підписувач шляхом підписання Заяв та приєд-
нанням до Договору підтверджують, що вони ознайомилися з Ре-
гламентом АЦСК, їм зрозумілі всі положення Регламенту АЦСК, во-
ни погоджуються з його положеннями та зобов’язуються дотримува-
тись Регламенту АЦСК. Зміни, які можуть вноситися Банком до Регла-
менту АЦСК, не потребують додаткового оформлення Сторонами змін 
до Договору. 

8.7.1. Заявник погоджується із наданням АЦСК Сертифікатів, сфор-
мованих для Заявника та Підписувачів, іншим особам, у відносинах із 
якими Заявник і Підписувачі використовують Відкриті ключі.

8.5.2. Заявник погоджується із наданням АЦСК інформації про ста-
тус Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Заявника та Під-
писувачів, (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим осо-
бам, які звертаються до АЦСК за отриманням цієї інформації.

8.5.3. Заявник погоджується на надання доступу до сформованих 
для Заявника та Підписувачів Сертифікатів іншим користувачам, шля-
хом розміщення інформації про Сертифікат на сайті csk.ukrsibbank.
com, та така згода виражена Заявником та/або Підписувачем шля-
хом обрання відповідної позначки при формуванні запиту на серти-
фікацію відкритого ключа, а також у випадку, коли таке надання є 
обов’язковим відповідно до правил систем електронного документо-
обігу державних органів, які є учасниками спільного із Заявником та/
або Підписувачем документообігу.

8.6. Регламент АЦСК, Тарифи, акти, додатки, додаткові угоди до До-
говору є його невід’ємною частиною.

8.7. Будь-яке повідомлення за Договором може здійснюватися 
електронною поштою із подальшим письмовим підтвердженням, від-
правленим одержувачеві цінним листом з описом вкладення за його 
адресою.

Голова Правління АТ «УКРСИББАНК»     Філіпп Дюмель

Датою публікації Договору є публікація цього повідомлення на сай-
ті csk.ukrsibbank.com, а саме  06.11.2018.

Датою початку дії Договору є 06.11.2018.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за 

адресою: м. Вінниця вул. Грушевського, 17 в залі судових засі-
дань № 40, 23 листопада 2018 року о 09:30 год. відбудеться роз-
гляд кримінального провадження по обвинуваченню Часовськіх 
Євгена Вікторовича, 04 жовтня 1978 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: об-
винувачений Часовськіх Євген Вікторович та захисник Коваль 
Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді 
Каленяка Р. А., суддів Вохмінової О. С., Дернової В. В. 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в 

м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових за-
сідань №13, 20.11.2018 року о 14.10 годині відбудеться судовий 
розгляд в кримінальному провадженні за обвинуваченням Нові-
кова Андрія Вікторовича у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України, внесеному в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань за № 42015020420000197 від 14.07.2015 
року.

В судове засідання викликається обвинувачений Новіков Ан-
дрій Вікторович, який зареєстрований та проживає за адресою: 
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 186, кв. 27.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: судді-до-
повідача Іванченка Я. М., суддів Ковальчук Л. B. та Жмудь О. О.

 Ліквідатор ФГ «Сади Градениці» (67640, Одеська обл., Біляївський р-н., с. Градениці, вул. Ле-
ніна, б. 75; код ЄДРПОУ 34637720) арбітражний керуючий Степаненко М. М. (свідоцтво №157 від 
07.02.2013 року), який діє на підставі постанови господарського суду Одеської області від 04.09.2018 
року у справі №916/2561/17, оголошує про проведення конкурсу на визначення організатора аукціо-
нів з продажу майна підприємства-банкрута.

Основними критеріями конкурсу є:
1. Наявність права на здійснення діяльності з організації та проведення аукціонів, яке підтверджу-

ється установчими документами;
2. Наявність достатнього, але не менш як 3 (три) роки, досвіду організації та проведення аукціонів;
3. Найменша сума винагороди, запропонована учасником.
4. Відсутність заінтересованості стосовно підприємства-банкрута, кредиторів та ліквідатора.
Заявки на участь у конкурсі з документами, які підтверджують відповідність критеріями, можуть 

надсилатись учасниками протягом 7 (семи) календарних днів з моменту виходу цього оголошення 
на поштову адресу ліквідатора: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77. Контактний номер те-
лефону: (098) 777-03-63.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПРОДАЖ ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТ  
ТА СУВЕНІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  АТ «РОДОВІД БАНК»

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АТ«РОДОВІД БАНК» 
з 21.11.2018 оголошує  про безпосередній продаж  ювілейних 
(пам’ятних) монет та сувенірної продукції, згідно рішення ФГВФО від 
31.10.2018 №2286. Детальна інформація щодо порядку придбання 
та переліку майна на сайті ФГВФО: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/40403-2286 та на сайті АТ «РОДОВІД 
БАНК»: http://rodovidbank.com/ukr/decision_2286.php

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Садовниченко Ігор Олегович, 01.10.1983 р.н., відпо-

відно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 16 
листопада 2018 року на 10:00 год. до старшого слідчого в особли-
во важливих справах першого слідчого відділу управління спеціаль-
них розслідувань Генеральної прокуратури України Котельнікова І. І. 
(тел. 044-200-70-76) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 
каб. 208, для виконання вимог ст. 290 КПК України. Досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні №  42015000000002008 від 
28.09.2015 завершено, у зв’язку з чим, Вам буде надано доступ до 
матеріалів досудового розслідування.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут Донецька область вул. Ми-
ру, 5) розглядає справу за клопотанням прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу від-
носно Мазурова Дмитра Володимировича та клопотання прокурора про обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою відносно Мазурова Дмитра Володимирова у кримінальному про-
вадженні за обвинувальним актом відносно Мазурова Дмитра Володимировича, обвинуваченого за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Мазуров Дмитро Володимирович, 24.11.1977 року народження, який 
зареєстрований за адресою; Донецька область, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 1, викликається на 
15.11.2018 року на 10 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутності.

 Суддя Н. М. Погрібна

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області пе-
ребуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 від 28 жовтня 2014 року 
відносно Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст. 258-3 , ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича в судове засідан-
ня на 16 листопада 2018 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського  міськрайонного  суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110. м. Костянти-
нівна Донецької області пр. Ломоносова. №157) розглядає кримінальне прова-
дження №233/2985/18 за обвинуваченням Лисяк A. M. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 року народження, за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, Червоногвардійський 
район, мікрорайон Калінінський, 13/78, викликається до суду на 15 годину 00 хви-
лин 16 листопада 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготовчому су-
довому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошен-
ня його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Ситніков Т. Б.

Втрачені суднові реєстраційні 

документи на судно 

«Спортекс Шельф- 310» 

з реєстраційним бортовим 

номером ДНУ-0778-К, 

судновласник Скульдицький І. М, 

вважати недійсними.

Третя харківська державна нотарі-
альна контора пропонує родичам Зархі-
на Олександра Володимировича, помер-
лого 19.04.2018 року, з’явитися до держ-
контори за адресою: м. Харків, пр. Мос-
ковський, №85, тел. 732-57-41. 

У разі неявки спадкоємців до держ-
контори протягом місяця з дня опубліку-
вання цього оголошення, спадщину буде 
оформлено на ім’я інших спадкоємців. 

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знахо-
дилось кримінальне провадження № 263/13077/17 відносно Ма-
тющенко Катерини Сергіївни за ч. 2 ст. 258-2, ч. З ст. 110-2 КК 
України.

Вироком Жовтневого районного суду міста Маріуполя До-
нецької області від 29 жовтня 2018 року Матющенко Катерину 
Сергіївну визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2  
ст. 258-5, ч. З ст. 110-2 КК України, та призначено їй покарання 
у виді десяти років позбавлення волі з конфіскацією усього на-
лежного їй майна без позбавлення права обіймати певні поса-
ди або займатися певною діяльністю. Дане кримінальне прова-
дження здійснювалося за відсутності обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Із повним текстом рішення суду можна ознайомитися у 
Єдиному державному реєстрі судових рішень за адресою:  
http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя О. М. Музика

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської об-
ласті викликає Сороколата Валентина Геннадійовича, 08.06.1993   
року народження (останнє відоме місце nроживання: Полтав-
ська область м. Кременчук, nров. Насосний, 9) як обвинуваче-
ного в підготовче судове засідання по кримінальному прова-
дженню № 22017170000000012 по обвинуваченню Сороколата 
Валентина Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підготовче су-
дове засідання відбудеться 26 листоnада 2018 року о 10.00  го-
дині в приміщенні суду за адресою: Полтавська область м. Кре-
менчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі Вашої неявки без поваж-
них причин або не повідомлення про причини свого неприбуття 
в судове засідання, суд має право постановити ухвалу про привід 
та /або ухвалу про накладення на вас грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України.

Суддя Сьоря С. І.

Повістка про виклик в порядку спеціального судового 
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК Укра-
їни Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської об-
ласті викликає у судове засідання, яке проводиться у ви-
гляді спеціального судового провадження, обвинуваче-
ного Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народжен-
ня,  останнє відоме місце проживання с.Кушниця, вул. 
Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за  
ч. 1 ст. 109 (в редакції Закону № 767-VІІ від 23.02.2014), 
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), 
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183- VII від 08.04.2014),  
ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) 
КК України.  Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 
хв. 13 грудня 2018 року в приміщенні Мукачівського 
міськрайонного суду за адресою: Закарпатська область, 
вул. Л. Толстого, 13 «А»/25. 

Суддя І. І. Котубей

Повістка 
11-кп/807/226/18

Запорізький апеляційний суд викли-
кає Хілуха Валерія Павлович як обвинува-
ченого на 10:30 22.11.2018 р. за адресою: 
пр. Соборний, буд.162, м.Запоріжжя за 
апеляційною скаргою прокурора на вирок 
Куйбишевського райсуду Запорізької об-
ласті від 15.11.2017 р. Обов’язок — нада-
ти паспорт. Поважні причини неприбуття 
на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, на-
слідки неприбуття — в ст. 139, 323, 324, 
325, 326, 327  КПКУ.

Суддя В. А. Фомін
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -2    +3 +1    +6
Житомирська -1    +4 +2    +7
Чернігівська -2    +3 +1    +6
Сумська +2    -3 +1    +6
Закарпатська +2    +7 +11  +16
Рівненська +1    +6 +6  +11
Львівська +2    +7 +10  +15
Івано-Франківська +2    +7 +10  +15
Волинська +2    +7 +8  +13
Хмельницька +1    +6 +5  +10
Чернівецька +1    +6 +10  +15
Тернопільська +1    +6 +6  +11
Вінницька -1    +4 +4    +9

Oбласть Нiч День

Черкаська -2    +3 +3    +8
Кіровоградська +2    -3 +3    +8
Полтавська +2    -3 +1    +6
Дніпропетровська +2    -3 +3    +8
Одеська +2    +7 +8  +13
Миколаївська +1    +6 +6  +11
Херсонська -2    +3 +6  +11
Запорізька -2    +3 +3    +8
Харківська +2    -3 +1    +6
Донецька +2    -3 +2    +7
Луганська +2    -3 +1    +6
Крим +1    +6 +8  +13
Київ +1    +3 +3    +5
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Правда 
про «рускій мір» 
від пастора

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ. Невдовзі вийде у світ ще одна до-
кументальна книжка про події в Донецьку в 2014—2015 роках, 
яку підготував волонтер пастор протестантської церкви Сергій 
Косяк. Він більш відомий завдяки великій гуманітарній допо-
мозі та підтримці, яку надає землякам — жителям прифронто-
вого краю. У книжці-хроніці «Донбас, якого ти не знав. Щоден-
ник священика» розповідає про події, коли носії «рускава міра» 
робили найперші кроки на землі українського Донбасу. Сергій 
не просто очевидець подій: у 
цей час він перебував у Доне-
цьку й був одним з організа-
торів «Молитовного марафо-
ну», під час якого представ-
ники різних релігій і конфесій 
збиралися на набережній біля 
Кальміусу на молитви за мир. 
До них долучалися всі охочі. 

Проросійські бойовики 
жорстоко розправлялися з 
учасниками акції: Сергій Ко-
сяк побував «на підвалі» і піс-
ля побоїв тільки дивом уник 
подальшої розправи. А опи-
нившись на волі, організо-
вував допомогу українським 
військовим, активно допомагав евакуювати людей з Донецька, 
коли туди вже увійшли проросійські бойовики на чолі з грома-
дянином РФ Гіркіним-Стрєлковим. Про це і йдеться у книжці. 

«Це книжка-хроніка, і вона повністю побудована на моїх допи-
сах у соціальних мережах, у яких я тоді щодня описував те, що 
відбувалося в Донецьку. Це мої почуття, враження і спостере-
ження, записані свіжими слідами. Це не спогади, які звично всі 
пишуть, коли події вже в минулому, а емоції стерлися, а фактич-
но детальний щоденник поточних подій», — каже автор.

Книжка вийде у світ у грудні, а тим часом Сергій Косяк го-
тує до друку ще одне видання — про свою волонтерську діяль-
ність, зокрема роботу у прифронтовій Мар’їнці, яка у 2015 опи-
нилася в сірій зоні й багато місцевих жителів та біженців з До-
нецька потребували допомоги. 

Миколаївський «Наполеон» з фісташками
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

КУЛІНАРІЯ. Миколаїв отри-
мав власний оригінальний га-
строномічний символ. Ним 
став торт «Миколаївський На-
полеон», який переміг торік у 
конкурсі на кращий кондитер-
ський виріб. Тоді всі охочі по-
давали на розгляд журі рецеп-
ти й торти, які мали бути ори-
гінальними та асоціюватися з 
Миколаєвом. Найсмачнішим 

миколаївським «Наполеоном» 
під час конкурсу обрали торт 
з фісташками, який вигадала 
і спекла кулінар-любитель На-
талія Метельська. Поки що со-
лодкий символ міста так і не 
вийшов у виробництво. Але 
торти вже можна скуштувати: 
їх виготовляють в обмеженій 
кількості в одному з кафе міс-
та. Коштує «Наполеон» близь-
ко 280 гривень, має оригіналь-
ну упаковку, на якій зображе-
но пам’ятки міста. 

Успішний підприємець, ор-
ганізатор конкурсу «Микола-
ївський Наполеон» та перший 
переможець всеукраїнсько-
го проекту «Король десертів» 
Олег Чередниченко розкрив 
ексклюзивний рецепт солод-
кого символу міста. На зу-
стрічі з Миколаївським місь-
ким головою Олександром 
Сєнкевичем кондитер повідо-
мив, що вже почали виготов-
ляти і продавати торти. Олек-
сандр Сєнкевич, який був у 

складі журі конкурсу «Мико-
лаївський Наполеон», зазна-
чив, що торт має стати візи-
тівкою міста. 

За умовами конкурсу ре-
цепт «Миколаївського Напо-
леона» має стати надбанням 
усіх містян. І першим з мико-
лаївців, якому розкрили уні-
кальний рецепт, став міський 
голова. А зовсім скоро кожен 
городянин зможе приготувати 
частування в себе вдома, по-
обіцяв ресторатор.

Пастор 
протестантської 
церкви Сергій 
Косяк побував 
«на підвалі» і після 
побоїв тільки дивом 
уник подальшої 
розправи.

Скейт-парк відкрили в Умані
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. В Умані відкрили 
перший повноцінний скейт-парк. Те-
пер усім любителям скейтів, роли-
ків, веломотокросу є де позаймати-
ся і з користю провести час. Відкрит-
тя скейт-парку стало можливим за-
вдяки міській раді, меценатові Ми-
колі Гордію, а ще всім активістам та 
комунальним службам, які допомо-
гли довести до ладу цей майданчик. 
Увечері скейт-парк освітлюється, і на 
ньому активно катається дітвора.

— Приємно бачити, що у вільний 
час діти не сидять за комп’ютерами, 
а катаються на скейтах і велоси-
педах, — зазначив міський голо-
ва Олександр Цебрій. Він повідо-
мив, що найближчим часом скейт-
майданчик буде обгороджено й до-
датково освітлено. 

Разом попри кордони
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОЧИНАННЯ. У межа х 
програми транскордонної 
співпраці Польща — Білорусь 
— Україна почали втілювати 
міжнародний проект «Рове-
Лове Розточчя — разом по-
при кордони». Упродовж 24 
місяців його спільно впрова-
джуватимуть шість партнерів 
із Львівщини та Люблінсько-
го воєводства (Польща). Ме-
та проекту — популяризація і 

збереження природної спад-
щини, розвиток туристич-
ної інфраструктури, створен-
ня туристичних продуктів, що 
сприятиме зміцненню парт-
нерських зв’язків, поліпшенню 
іміджу і привабливості україн-
ського й польського Розточчя. 

За інформацією прес-
служби Львівської ОДА, пе-
редбачено створення нових 
велосипедних маршрутів на 
Розточчі на українських і поль-
ських територіях, маркуван-
ня веломаршрутів, облашту-

вання пунктів обслуговуван-
ня туристів, проведення тре-
нінгів для працівників приро-
доохоронних установ і промо-
акції екотуризму, зокрема ви-
дання матеріалів про природ-
ні й культурні пам’ятки Роз-
точчя. Веломаршрути проля-
гатимуть територією біосфер-
ного резервату «Розточчя», 
який рішенням МАБ ЮНЕСКО 
ввійшов до всесвітньої мережі 
природоохоронних територій.

У межах проекту планують 
збудувати центр геотуризму 

в Ліпську та еколого-просвіт-
ницький центр в Яворівсько-
му національному природ-
ному парку, які будуть міс-
цями промоції регіону Роз-
точчя, формуватимуть пози-
тивне ставлення до приро-
ди, а також центрами зустрі-
чей представників із поль-
ської й української прикор-
донних територій, налаго-
дження співпраці, організа-
ції екологічних фестивалів, 
турів, спортивних змагань, 
пленерів. 

Луганські вишиванки 
показали у Львові

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КУЛЬТУРНИЙ ОБМІН. 
Хлопці й дівчата із Станич-
но-Луганського району взяли 
участь у проекті «Україна — 
це я, Україна — це ти, Укра-
їна — це ми!», який реалізо-
вано в межах культурного об-
міну між Львівською та Луган-
ською областями.

Як повідомляє управління 
культури, національностей та 
релігій Луганської ОДА, за-
для цього учасники проекту 
збирали півроку у віддалених 
селах Станично-Луганського 
району колекцію автентичних 
вишиванок. 

Перший показ відбувся на 
районному заході «Свято ми-
ру та єдності» у Станиці Лу-
ганській, завершальний етап 
— у Львові в художньо-мемо-
ріальному музеї Олени Куль-
чицької. Глядачі не лише по-
бачили дивовижну колекцію 
старовинного вбрання, а й ді-
зналися багато цікавої та ко-
рисної інформації про симво-
ли, які майстрині вкладали в 
кожну деталь роботи. 

Відвідувачі із захопленням 
дивилися, як дефілюють під-
літки у надзвичайно красивих 
вишиванках, на яких кожна 
квіточка, листочок, навіть ко-
льори — не просто зображен-
ня, а символ і оберіг. 

Скейтери вже  
вдосконалюють свою  

майстерність на нових конструкціях

Вишиванки 
личать 
кожному
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