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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Захист інвесторів — 

серед пріоритетів 
уряду, бо в разі 

успішного розвитку 
різного бізнесу буде 

більше охочих 
вкласти кошти  

в Україну».

Комплектація 
відбувається за планом 

ВІЙСЬКО. На 98% завершено черговий призов на строкову 
військову службу. Призовні комісії відправили у війська 17 620 
призовників. Решту 340 призовників відправлять за графіком 
упродовж тижня. Таку інформацію оприлюднив начальник Голов-
ного управління персоналу — заступник начальника Генерально-
го штабу Збройних сил генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Він нагадав не лише про громадянський обов’язок юнаків, а й 
про соціальні гарантії для громадян, призваних на строкову вій-
ськову службу, повідомляє прес-служба Міноборони. Так, під час 
призову їм виплачують грошову допомогу в розмірі двох міні-
мальних заробітних плат; військовослужбовці перебувають на по-
вному державному утриманні, їх розміщують у казармах (на ко-
раблях), забезпечують щоденним триразовим гарячим харчуван-
ням та військовою формою одягу  згідно із встановленими норма-
ми; щомісяця їм виплачують 350—700 гривень (залежно від зван-
ня та посади) на додаткові особисті потреби; під час звільнення в 
запас воїни отримують вихідну грошову допомогу в розмірі вось-
ми посадових окладів (2800—5600 гривень).

101,4%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  
у листопаді 2018 року щодо жовтня

ЦІКАВА ПЕРСПЕКТИВА. Такі проекти в морських портах Ольвія 
та Херсон передбачають залучення мільярдних інвестицій  
і чимале зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів 

Концесія врятує 
стратегічні державні 
підприємства

Прем’єр-міністр про потребу якнайшвидшого початку 
роботи незалежного антикорупційного суду 
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Як минає нинішній рік і чим житиме 
в наступному найзахідніша область 
України, «Урядовому кур’єру»  
розповів голова Закарпатської 
обласної ради Михайло Рівіс

З ПЕРШИХ ВУСТ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження вимог у сфері 
електронних довірчих послуг та Порядку 
перевірки дотримання вимог законодавства 
у сфері електронних довірчих послуг»
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На країну суне негода. Області готуються 
КООРДИНАЦІЯ ДІЙ. Синоптики 

застерігають, що з 12 грудня усклад-
няться погодні умови в семи облас-
тях, а в ніч на 13 очікують на силь-
ні опади, дощ — ще в шести облас-
тях. 12 грудня у зоні ризику пере-
буватимуть Чернігівська, Київська, 
Житомирська, Черкаська, Полтав-
ська, Кіровоградська, Миколаївська 
області — тут очікують на сильний 
сніг, хуртовини, пориви вітру 15—20 
м/с. Уночі 12 грудня  у Харківській, 

Луганській, Донецькій, Запорізькій,  
Херсонській та Дніпропетровській 
областях сильні опади — дощ.

«До погіршення погодних умов, 
яке почнеться в Україні 12 грудня, 
всі органи місцевого самоврядуван-
ня мають скоординувати свої зусил-
ля не лише з центральним рівнем, а 
й між областями, — наголосив під 
час оперативного засідання шта-
бу ДСНС віце-прем’єр-міністр — мі-
ністр регіонального розвитку, будів-

ництва та ЖКГ Геннадій Зубко. — 
Особливо звертаю увагу на облас-
ті, де введено правовий режим во-
єнного стану. В них уже в посилено-
му режимі чергують і координують-
ся всі служби. Але пріоритетним пи-
танням залишається забезпечення 
водо-, тепло-, електропостачання 
та час відновлення електрики після 
стихії. Особливо це стосується Ми-
колаївської та Чернігівської облас-
тей». 

Урядовець звернув увагу й на 
транспортне сполучення та логісти-
ку, забезпечення транзитних стоя-
нок біля автомагістралей насампе-
ред у Київській, Чернігівській, Чер-
каській, Миколаївській та Одесь-
кій областях, а також  на трасі Е40 у 
Житомирській області.

«Затверджено план заходів що-
до забезпечення координації з цен-
тральним рівнем. Керівник штабу — 
Укравтодор із залученням інших мі-

ністерств, ДСНС, підрозділів Нац-
гвардії та ЗСУ. Але не слід чекати на 
рятувальників, які впораються з усі-
ма ситуаціями. Попередньо має бу-
ти забезпечено координацію між усі-
ма областями. Голови ОДА вже ви-
значили заступників, які координу-
ватимуть роботу з іншими областя-
ми. Вони мають чітко прорахувати 
логістику і в разі потреби перекрити 
рух на автомагістралях», — зазна-
чив Геннадій Зубко.
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У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2337/2018 за обвинуваченням Міхальова 
Павла Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 222018000000000301 від 03.10.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 15 січня 2019 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №508. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя О. П. Хардіна

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/409/2018 за обвинуваченням Благодат-
ної Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 
КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань № 42016000000002454 від 
20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться об 11 год. 00 хв. 
17.01.2019 року в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О. А. Голуб

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 09 годи-
ні 00 хвилин 16 січня 2019 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильо-
вича, 27 квітня 1958 року народження, у рамках кри-
мінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 00 хвилин 18 січня 2019 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Долгополова Андрія Микола-
йовича, 15 лютого 1959 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 42015010000000023, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 3 березня 2015 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22018050000000094 (номер справи 
1-кп/243/614/2018) за обвинуваченням Фартуха Сер-
гія Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гончарова А. О. викликає обвинува-
ченого Фартуха Сергія Олександровича, який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Миколаїв-
ка, провулок Незалежності, будинок № 8, квартира  
№ 4, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26 грудня 2018 року об 11 годині 30 хвилин у залі су-
дового засідання № 13.

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.

Захисники обвинуваченого Фартуха С. О. у кри-
мінальному провадженні — адвокат Кінько Володи-
мир Миколайович, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 
будинок № 53, квартира № 63, тел. 066-007-01-33, 
067-703-07-07, та Пікулін Роман Миколайович, який 
зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонент-
ська скринька № 11, тел. 099-290-03-33.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне прова-
дження № 426/2695/18 відносно Череміскіна Олек-
сія Миколайовича, 27.03.1975 р.н., зареєстрованого 
за адресою: м. Луганськ, обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також кримінальне прова-
дження № 426/16772/18 відносно Череміскіна Олек-
сія Миколайовича, 27.03.1975 р.н., зареєстрованого 
за адресою: м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Череміс-
кіна Олексія Миколайовича по кримінальному прова-
дженню № 426/2695/18 у судове засідання, яке від-
будеться 20 грудня 2018 року о 14.30 год. та по кри-
мінальному провадженню № 426/16772/18, яке від-
будеться 20 грудня 2018 року о 14.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Кримінальне провадження № 426/2695/18 розгля-
датиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М., 
кримінальне провадження № 426/16772/18 суддею 
Скрипником С. М. одноособово.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 листопада 2018 р. № 1025 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 квітня 2018 р. № 288
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р.  

№ 288 «Деякі питання державної атестації наукових установ» (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 35, ст. 1236), замінивши в абзацах другому і третьому слова і 
цифри «до 30 листопада 2018 р.» словами і цифрами «до 1 червня 2019 р.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 грудня 2018 р. № 1030 
Київ

Про затвердження Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки 

Австрія про співробітництво у галузях освіти, 
науки і культури

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про 

співробітництво у галузях освіти, науки і культури, вчинену 14 березня 2018 р. у м. Києві.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 листопада 2018 р. № 1031 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 7 листопада 2018 р. № 1031

ЗМІНИ,  
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 41 Порядку використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфе-
ри охорони навколишнього природного середовища, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 877 «Деякі питан-
ня виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Страте-
гії національної екологічної політики України» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 63, ст. 2499; 2017 р., № 60, ст. 1830), слова «, погодженим з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету» виключити.

2. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р.  
№ 472 «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 
2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони 
навколишнього природного середовища» на 2018 рік» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 грудня 2018 р. № 927-р 
Київ

Про розподіл у 2018 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході 
України

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затверди-
ти розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-

ЄВРОПейСьКИй СУД З ПРАВ ЛюДИНИ ТА УКРАїНА
снення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком.

2. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо перемі-
щених осіб забезпечити погодження розподілу субвенції, передбаченого цим розпо-
рядженням, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2018 р. № 927-р

РОЗПОДІЛ 
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України

Код бюджету
Найменування місцевого  

бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг субвенції,  
тис. гривень

Донецька область

05303200000 Великоновосілківський район 2000

05218100000 м. Покровськ 2000

05211100000 м. Дружківка 135

05501000000 Об’єднана територіальна грома-
да м. Лимана

350

_________ 
Усього 4485

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 грудня 2018 р. № 928-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству мо-
лоді та спорту на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за програмами:
3401320 «Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, 

Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх» на суму 18 924,6 тис. гри-
вень, з них видатки споживання — 18 797,7 тис. гривень, видатки розвитку — 126,9 
тис. гривень;

3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна 
реабілітація» на суму 6 000 тис. гривень (видатки споживання);

2) збільшення обсягу видатків за програмою 3401220 «Розвиток фізичної культу-
ри, спорту вищих досягнень та резервного спорту» на суму 24 924,6 тис. гривень, з 
них видатки споживання — 22 763,2 тис. гривень, видатки розвитку — 2 161,4 тис. 
гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству молоді та спорту – погодження перерозподілу видатків, передбаче-

ного пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів – внесення після зазначеного погодження відповідних змін 
до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 листопада 2018 р. № 942-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 2 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 3 жовтня 2018 р. № 717
Внести зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 

2018 р. № 717 «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», виклавши йо-
го в такій редакції:

«2. Операторам газорозподільних мереж:
до початку опалювального сезону забезпечити постачання природного газу на 

джерела теплової енергії теплогенеруючих та теплопостачальних організацій;
заборонити відключення та обмеження енергопостачання об’єктів теплогенерую-

чих та теплопостачальних організацій від системи розподілу газу в опалювальний се-
зон  нижче технологічного мінімуму споживання природного газу.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПРАВА «ВеРХОГЛЯД ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАїНИ» 
(CASE OF VERKHOGLYAD AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 66356/10 та 7 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 08 листопада 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. 
Деякі заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європей-
ський суд послався на рішення у справах «Харченко проти України» (заява  
№ 40107/02) та «Ігнатов проти України» (заява № 40583/15), у яких він вже вста-
новлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.

З огляду на всі наявні у нього матеріали та посилаючись на свою попередню прак-
тику у справах щодо України, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість до-
судового тримання під вартою у цих справах була надмірною, та констатував пору-
шення пункту 3 статті 5 Конвенції, а також постановив, що у цій справі були порушен-
ня Конвенції щодо інших скарг, зокрема пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з неза-
конним позбавленням свободи, у тому числі документально незафіксованим затри-
манням і триманням під вартою за відсутності ухвали суду та будь-якої іншої юридич-
ної підстави; пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю судового 
перегляду тримання під вартою, а також пункту 1 статті 6 у зв’язку з надмірною три-
валістю кримінальних проваджень.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує, що пані Майданюк, дочка заявника у заяві № 24619/16, має locus 

standi у провадженні;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у 

зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
5. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих відпо-

відно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
6. Постановляє, що
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені в таблиці у додатку, які мають бути конвертовані, за винятком заяви  
№ 33975/13, у національну валюту держави-відповідача, за курсом на день здійснен-
ня платежу;

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

СПРАВА «ГАРМАШ ПРОТИ УКРАїНИ»  
(CASE OF GARMASH v. UKRAINE)

(Заява №74163/13)

Стислий виклад рішення від 8 листопада 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність 
у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду матеріали та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання заявника 
під вартою були неналежними та що у нього не було ефективного засобу юридично-
го захисту у зв’язку з цими скаргами. Європейський суд констатував порушення ста-
тей 3 та 13 Конвенції.

Заявник також висував інші скарги, які порушували питання за Конвенцією, з 
огляду на відповідну усталену практику Європейського суду. Розглянувши всі наявні 
у нього матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що вони також свідчать про 
порушення положень Конвенції.

Європейський суд також розглянув скарги заявника за статтями 3 та 13 Кон-
венції щодо умов тримання його під вартою в Маріупольському слідчому ізоляторі  
(СІЗО) з 17 квітня 2012 року по 25 вересня 2012 року, а також у Донецькому слід-
чому ізоляторі (СІЗО), проте не виявив жодних ознак порушень Конвенції та відхи-
лив їх як неприйнятні.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги щодо неналежних умов тримання заявника під 

вартою з 13 грудня 2012 року, відсутності ефективного засобу юридичного захисту в 
національному законодавстві та іншу скаргу відповідно до усталеної практики Суду, 
як зазначено у таблиці в додатку, а решту скарг у заяві № 74163/13 неприйнятними;

2. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 
зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;

3. Постановляє, що було порушення Конвенції стосовно інших скарг заявника, по-
рушених в рамках визначеної практики Суду (див. таблицю у додатку);

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 22016050000000152 (номер справи 236/581/18, 
номер провадження 1-кп/243/916/2018) за обвину-
ваченням Кассай Людмили Олександрівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Кассай Людмила Олек-
сандрівна, 30.06.1975 року народження, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, с. Старий 
Крим, вул. Кірова, 2, викликається на судове засі-
дання, яке відбудеться 18 грудня 2018 року о 14.00 
год., до суду для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на 
неї грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 27 грудня 2018 року о 13 годині 
00 хвилин, у залі судового засідання № 19.

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.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області від-
повідно до ЦПК України викликає Макаренка Михайла 
Васильовича, зареєстроване місце проживання: пров.  
В. Сухомлинського, 13Б, м. Охтирка, Сумська область, 
місцезнаходження якого невідоме, у судове засідання, 
яке відбудеться 27 грудня 2018 року о 08 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 
2, м. Охтирка Сумської області, як відповідача по цивіль-
ній справі № 583/3903/18, провадження № 2/583/1109/18 
за позовом Міцури Наталії Михайлівни до Макаренка 
Михайла Васильовича про розірвання шлюбу. У разі не-
явки Макаренка Михайла Васильовича справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з повторної реалізації олії соняшникової 

рафінованої.
Аукціон відбудеться 26 грудня 2018 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Холо-
дило О. В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

ВИМОГА  
про виконання зобов’язання за договором позики
Дана вимога пред’являється кредитором (позико-

давцем) — Насіковським Олександром Володимиро-
вичем, який зареєстрований та проживає: Київська 
область, м. Бровари, вул. Сонячна, буд. 23, до борж-
ника (позичальника) — Оксютенка Костянтина Воло-
димировича, який зареєстрований та проживає: Ки-
ївська область, м. Бровари, вул. Фіалковського, буд. 
20, про повернення позики у розмірі 75 000,00 дола-
рів США, яка була отримана згідно з розпискою від 
21 травня 2015 року.

Вважати недійсним в зв’язку з втратою: 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки 

за номером НВХ 289375 від 28 липня 2016 року, 
зареєстровано в реєстрі за №2592, 

та кадастровим номером земельної ділянки 
3222480404:02:002:0027. Витяг з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 
за номером об’єкта 989546632224, 

номер запису про право власності 15715343 
від 28.07.2016 р.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, який 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 20 грудня 2018 року 
о 10.00 годині в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь,  
АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 45 
хвилин 18 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Коноваленко Галину Іванівну, 
06.12.1957 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімфе-
рополь, АР Крим), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 
годині 15 хвилин 18 грудня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування даного оголошення обвинува-
чена вважається належним чином ознайомленою з 
його змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 426/23033/17 
стосовно Івакіна Юрія Володимировича, 13.08.1954 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону від 08.04.2014), 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст.ст. 258-3, 341 КК України. Обви-
нувачений Івакін Ю. В. зареєстрований за адресою: м. Пере-
вальськ Луганської області.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Івакіна Юрія Володими-
ровича в судове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2018 
року о 10.15 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Половин-
ка В. О.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 
ДО 2030 РОКУ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану управління  

відходами до 2030 року» розроблено на виконання вимог пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 8 листопада 2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року» та пункту 190 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р. 

План містить 11 розділів (Загальні питання та потоки відходів). Кожний розділ включає перелік завдань, 
які в свою чергу диференційовані на заходи, реалізація яких забезпечить виконання вказаних завдань. 

Для кожного заходу Планом пропонується визначити відповідальних виконавців, строки виконання, а та-
кож індикатори виконання.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 
Кабінет Міністрів України  
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури 
громадське обговорення розпочалося 15 листопада 2018 року і триватиме до 15 грудня 2018 року 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) 
коментарі, зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній у пункті г), у письмовому 

та електронному вигляді 
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення) 
не заплановані 
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом до-

кумента державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у 
тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

Міністерство екології та природних ресурсів України, МОЗ України, Державна служба статистики. 
Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану управ-

ління відходами подаються до: 
відділу поводження з відходами управління поводження з відходами та екобезпеки Департаменту еко-

логічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України. 
Відповідальна особа: Заступник начальника Управління — начальник відділу Шоробура Наталія Люд-

вігівна (контактні дані: shorobura@menr.gov.ua; 206-31-65) 
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подан-

ня зауважень і пропозицій 
Міністерство екології та природних ресурсів України. 
Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану управ-

ління відходами подаються до: 
відділу поводження з відходами управління поводження з відходами та екобезпеки Департаменту еко-

логічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України. 
Відповідальна особа: Заступник начальника управління — начальник відділу Шоробура Наталія Людвігів-

на (контактні дані: shorobura@menr.gov.ua; 206-31-65) 
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 

стосується документа державного планування 
Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба статистики, МОЗ України.  
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування 
Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Карла Іллі Івановича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений по даному кримінальному прова-
дженню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі в розгля-
ді справи: Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (який 
зареєстрований: м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34), на 21 
грудня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. А. Радченко

У провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Та-
раненка Олександра Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для 
участі в розгляді кримінального провадження, яке 
відбудеться 21 грудня 2018 року об 11.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за обви-
нуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомай-
ська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 
14 годину 00 хвилин 21 грудня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лисака Михайла Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який ви-
кликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 18 грудня 2018 року о 
15.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає об-
винувальний акт відносно Крючека Віктора Анатолійо-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за № 22016080000000033 
від 13.05.2016 року, місце проживання обвинуваченого: 
вул. Комарова, 25А, кв. 64, м. Запоріжжя, місце реєстра-
ції: вул. Кузнєцова, 30А, кв. 6, м. Запоріжжя, викликаєть-
ся на 18 грудня 2018 року об 11 годині 00 хвилин до су-
ду, каб. №23/3, для участі в розгляді кримінального про-
вадження (№331/867/18, 1-кп/234/818/18).

Суддя Л. І. Переверзева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
09 годину 30 хвилин 18 грудня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12) для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Згідно з Рішенням власника № 01-03/12 ПП «Кон-
грес-Ескорт» від 03.12.2018 р. прийнято рішення що-
до припинення Приватного підприємства «Конгрес-
Ескорт» (49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, буд. 12, оф. 6, код 
ЄДРПОУ 39750182) шляхом його ліквідації у добро-
вільному порядку. Ліквідатором Підприємства при-
значено директора Гудима Володимира Сергійовича. 
Заяви кредиторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації даного оголошення.

Соснівський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання як обвинуваченого Ткачу-
ка Володимира Петровича, 22.04.1976 року наро-
дження, уродженця с. Тинівка Жашківського райо-
ну Черкаської обл., зареєстрований: Черкаська обл.,  
м. Жашків, вул. Леніна, буд. 101, фактично проживає 
за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна,  
буд. 101.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2018 року  
об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Руденка Воло-
димира Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, смт Тошківка, вул. 
Совєтська, буд. 139) у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/12376/18 за обви-
нуваченням Руденка Володимира Володимировича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 
ст. 304 КК України, яке відбудеться 26 грудня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В. М., склад колегії суддів: Комплєктова Т. О.,  
Луганський В. І.

ТОВ «Підйомні машини» (ідентифікаційний код 37653944) відкликає та скасовує всі 
довіреності на представництво інтересів ТОВ «Підйомні машини» в органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах (органах МВС, 
Національної поліції, прокуратури, СБУ), судах (судах загальної юрисдикції, господар-
ських та адміністративних судах) усіх інстанцій, в органах державної виконавчої служ-
би, що видані до 10.12.2018 р. Уповноваженим особам повернути оригінали та завіре-
ні копії довіреностей до ТОВ «Підйомні машини».

Втрачені суднові 

реєстраційні документи 

на судно «СП-1», 

судновласник ПП «АНК»,  

вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +1 -4 Черкаська -1 -6 +1 -4
Житомирська -1 -6 +1 -4 Кіровоградська -1 -6 +1 -4
Чернігівська -1 -6 +1 -4 Полтавська -1 -6 +1 -4
Сумська -1 -6 +1 -4 Дніпропетровська -1 -6 +1 -4
Закарпатська -1 -6 +2 -3 Одеська +1 -4 -1 +4
Рівненська -1 -6 +1 -4 Миколаївська 0 -5 -1 +4
Львівська -1 -6 +2 -3 Херсонська 0 -5 -1 +4
Іва -Франківська -1 -6 +1 -4 Запорізька 0 -5 -1 +4
Волинська -1 -6 +1 -4 Харківська 0 -5 2 -3
Хмельницька -1 -6 +1 -4 Донецька 0 -5 -1 +4
Чернівецька -1 -6 +1 -4 Луганська 0 -5 -1 +4
Тернопільська -1 -6 +1 -4 Крим +2 -3 1 +6
Вінницька -1 -6 +1 -4 Київ -2 -4 0 -2
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Хмельниччину 
викарбували на монеті

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

СПАДОК. Національний банк України випустив пам’ятну моне-
ту номіналом 10 гривень, присвячену Меджибізькому замку, од-
ній з найстаріших фортифікаційних споруд у мальовничому куточ-
ку Хмельниччини — на мисі, утвореному річками Південний Буг і 
Бужок. Фортеця протягом століть змінювала власників та обриси, 
проте залишилася історичною пам’яткою. 

Меджибізький замок  — пам’ятка фортифікаційної архітектури 
XVI століття, виконана у стилі ренесанс. Як повідомляє Вікіпедія, він  
має форму видовженого трикутника з могутніми стінами і кутови-
ми вежами, які значно виступають за лінію стін. Подвір’я замку має 
довжину 130 метрів, найбільшу ширину (із західного боку) — 85 ме-
трів, його площа становить 0,75 гектара. Товщина мурів — до чо-
тирьох метрів, висота у найвищих місцях — до 17 метрів. Фортеч-
ні мури мають прямокутні стрільниці, що істотно відрізняються від 
давнішніх. Їх перекривають кам’яні плити. Із зовнішнього боку їхня 
підстрільнична частина скошена. Такого типу архаїчних стрільниць 
в Україні залишилося небагато.

Львів готується святкувати Новий рік і Різдво
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

СВЯТКОВІ ДІЙСТВА. Час невпин-
но наближає нас до веселих, багатих 
на традиції Різдвяних свят. Стало відо-
мо, як їх відзначатимуть у Львові. «Тра-
диційно, але особливо», — стверджують 
у міській раді. Насамперед Музей народ-
ної архітектури та побуту імені Климен-
тія Шептицького запросить на добре зна-
не «Різдво в Гаю», де покаже, як колись 
святкували в українському селі. Можна 
буде поколядувати з вертепами. 

Організують в обласному центрі, як за-
вжди, ярмарок. На львів’ян і численних 
гостей чекатимуть льодове шоу, концер-
ти улюблених львівських гуртів і ще май-
же 200 заходів. 

Цьогоріч для оформлення алеї на цен-
тральному проспекті Свободи викорис-
тали півметрові лемківські павуки. Шоп-
ку з дерев’яними двометровими скуль-
птурами відкриють 25 грудня на площі 
Ринок. На Святвечір, 6 січня, особливого 
настрою додасть щорічна традиція вине-
сення Дідуха, яка супроводжуватиметь-
ся колядами. 

7 січня біля Львівської опери пока-
же різдвяну програму співачка Русла-
на. Цього й наступного дня в середміс-
ті традиційно встановлять сцену, на якій 
виступатимуть вертепи,  організовувати-
муть різдвяно-новорічні концерти. А вже 
напередодні старого Нового 12—13 січ-
ня оголосять конкурс льодових скуль-
птур  «Львівське бароко».

Незабутніх святкових дійств буде чи-
мало не лише в січні, а й у грудні. Як по-
відомили у прес-службі міськради, 11 
грудня у Львові почали встановлювати 
головну міську ялинку. Традиційно вона 
прикрасить площу перед Львівським на-
ціональним академічним театром опери 
та балету ім. С. Крушельницької. Сяга-
тиме 20 метрів заввишки, а подарува-
ли її місту жителі села Буда Яворівсько-
го району.

Під час церемонії запалення головної 
ялинки Львова пластуни передадуть гро-

маді міста Вифлеємський вогонь миру, з 
яким відвідуватимуть усі парафії, сиро-
тинці, пансіонати, школи. Цього дня пе-
ред оперним театром відбудуться теа-
тралізовані забави, а на площі Ринок ор-
ганізують льодове видовище.

Новий 2019 рік львів’яни зустріча-
тимуть  передусім у середмісті. Опер-
ний театр стане незвичайним арт-
об’єктом, адже на його фасаді створять 
3D-мапінг-шоу в супроводі музики гур-
ту «Лірвак».
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Документи розкажуть справжню історію 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

СПРОСТУВАННЯ РОСІЙ-
СЬКИХ МІФІВ. У Крама-
торську відкрили докумен-
тальну виставку «Донбас 
переPROчитання образу», 
яка спростовує поширені ра-
дянські та російські міфи, що 
територія краю здавна була 
«ісконно» сусідською. Із пер-
ших років незалежності Укра-
їни російська пропаганда сві-
домо фальсифікувала істо-
рію, поширюючи нісенітниці 
про те, що Донбас ніколи не 
був українським. Прикро, але 

російськомовні регіональ-
ні ЗМІ Донеччини, яких тут 
більшість, також багато років 
тиражували сусідські ідеоло-
гічні небилиці й розповідали 
про якусь винятковість краю, 
що буцімто не зовсім україн-
ський. Чим закінчилися віро-
ломні спроби Кремля створи-
ти на території України уто-
пічну «Новоросію», на жаль, 
жителі Донбасу вже переко-
налися на власному гіркому 
досвіді. А виставка у Крама-
торську дасть змогу всім за-
йвий раз переконатися у під-
ступному проросійському пе-
реписуванні справжньої іс-

торії Донеччини й Луганщи-
ни. Представлені організа-
торами проекту зібрані в ар-
хівах фотографії,  докумен-
ти, матеріали про конкрет-
ні історичні факти тощо про-
понують відвідувачам ближ-
че ознайомитися з минулим 
Донбасу, починаючи із життя 
тут первісних людей і до по-
дій весни 2014 року, коли на 
мирну українську землю при-
йшли спершу російські «ту-
ристи», а потім «зелені чоло-
вічки» з інтелектом печерних 
людей. Під час відкриття ви-
ставки представник Інститу-
ту національної пам’яті Ігор 

Каретников розповів при-
сутнім історію Донеччини за 
минулі 100 років. Науковець 
звернув увагу на події, які за-
мовчували і не поширювали 
ЗМІ: повстання та робітничі 
страйки за радянської влади, 
національно-визвольний рух 
1920-х, діяльність підпільни-
ків УПА в роки Другої світо-
вої війни. 

Заплановано, що після 
Краматорська документаль-
ну виставку передадуть до ін-
ших міст Донецької та Луган-
ської областей. Також є намір 
відкрити її у приміщенні Вер-
ховної Ради України.

У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ
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На площі Ринок різдвяний ярмарок очікує гостей

Коли мрії збуваються
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ДЖЕК-ПОТ. Подружжю з 
Черкас Олександру та Іри-
ні Сивакам пощастило: во-
ни виграли в «Лото-Забава» 
3 мільйони гривень. Олек-
сандр працює в поліції, йо-
го дружина — у школі. Ірина 
не дуже вірила, що чоловік 
колись виграє велику суму, 

але Олександр уперто споді-
вався на удачу, не пропуска-
ючи жодного розіграшу. Тра-
плялися виграші по 200—
300 гривень, однак у відчай 
чоловік не впадав. Звичай-
ного осіннього дня, переві-
ривши в адміністратора білет, 
який купив останнього разу, 
не повірив своїм вухам: випав 
джек-пот — 3 мільйони гри-
вень! Родина здала виграш-

ний білет на перевірку. Його 
справжність підтвердили. Із 
виграної суми тепер необхід-
но сплатити 600 тисяч подат-
ку. Решта виплачуватиметь-
ся частинами впродовж трьох 
років.

Новина швидко розлеті-
лася містом, Олександра та 
Ірину почали поздоровляти 
друзі, колеги по роботі. Ку-
ди витратять гроші? Оста-

точно ще не вирішили. Мрі-
ють про власний будинок та 
новий автомобіль. 

А ще про закордонну по-
дорож усією сім’єю — з донь-
кою Валерією, студенткою 
університету, та сином Дми-
тром, першокласником. Те-
пер усе це може стати ре-
альністю. 

Порадіємо ж разом зі щас-
ливою родиною! 
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