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Ентузіасти двох
академічних закладів
ініціювали створення нової
галузі — акушерської
кардіології та кардіохірургії

Художниця Наталія
Морєва: «Я навчилася
малювати 33-річною,
коли в мене вже було
троє дітей»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

ЯКІВ СМОЛІЙ:

«Банківська система
не лише стійка, прозора
й докапіталізована,
а й уперше
за п’ять років —
прибуткова».

№12 (6375)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Діалог лікує рани

Фото Володимира ЗАЇКИ

субота, 19 січня 2019 РОКУ		

Голова Національного банку України про підвищення
довіри населення, що підтверджується торішнім
зростанням гривневих вкладів на 15%.

Українська церква
йде шляхом миру
ДУХОВНІСТЬ. У Черкасах з’явився пам’ятник засновникові Української автокефальної православної церкви митрополиту Василеві Липківському. Участь в урочистостях взяв
Президент Петро Порошенко, який перебував в області з робочою поїздкою. Як і мріяв колись засновник УАПЦ, помісна Православна церква України постала серед рівних інших
православних церков. І своє завдання глава держави вбачає
в тому, щоб зберегти релігійний мир і забезпечити виключно мирний процес переходу парафій від московського підпорядкування до ПЦУ.
«Хочу наголосити, що провокації з боку Москви щодо автокефалії Української церкви були і, на жаль, тривають дотепер. Мета ворога, навпаки, створити конфлікти навколо переходу, протиставити одну громаду іншій, знову випробувати на міцність нашу єдність, — цитує УНІАН слова Петра Порошенка. — Дуже вони чекали, що хтось нарешті почне захоплювати Києво-Печерську лавру. Ні, ми йдемо з любов’ю
та миром. Вони дуже чекали, що хтось нарешті, якісь націоналісти почнуть захоплювати храми, — не дочекаються. Ми
вже добре вивчили уроки».
Пам’ятник митрополиту нагадує про великий задум, який
виник у часи української революції. Тоді і уряд гетьмана
України Скоропадського, і Директорія розпочали боротьбу
за надання українській церкві автокефалії. Але через внутрішні чвари, через взаємопоборювання політиків цього не
сталося.
«Василь Липківський боровся навіть у найважчій ситуації. Він з однодумцями 14 жовтня 1921 року у Святій Софії
Київській скликав перший Всеукраїнський Церковний Собор, який підтвердив постанову Всеукраїнської православної церковної ради про автокефалію. Москва не пробачила
митрополиту Василеві його зусиль, державницької, проукраїнської позиції, богослужіння українською мовою, і сімдесятитрирічного Владику 27 листопада 1937 року було розстріляно і поховано в безіменній могилі», — підсумував Петро
Порошенко.

ЦИФРА ДНЯ

32 млрд дол.

втратила країна, за даними НАК
«Нафтогаз України», від сумнозвісних
газових контрактів з 2009 по 2014 рік
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ВОДОХРЕЩА-2019. Час очистити-зцілити тіло й душу

від недобрих думок, заздрощів, взаємних образ і злоби

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

встановлені Національним банком України на

21 січня 2019 року

USD 2798.0832
EUR 3190.3745
RUB 4.2184
/ AU 359567.68 AG 4358.01
PT 225245.70 PD 389493.18
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 січня 2019 р. № 20
Київ

4. Абзац перший пункту 5 після слів «у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів» доповнити цифрами і словами «, VIII Європейській математичній олімпіаді для дівчат».

європейський суд з прав людини та україна

Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення всеукраїнських
та міжнародних олімпіад у сфері освіти,
всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2013 р. № 95 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 12, ст. 454,
№ 63, ст. 2283; 2014 р., № 59, ст. 1599, № 98, ст. 2843), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 20
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти,
всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
1. Пункт 1 після слів «у міжнародних олімпіадах» доповнити цифрами і словами
«, VIII Європейській математичній олімпіаді для дівчат».
2. Пункт 2 після слів «Інститут модернізації змісту освіти» доповнити словами і
цифрами «, в частині проведення VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат — Національний центр «Мала академія наук України».
3. Пункт 3 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) забезпечення проведення VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат, що проводиться на території України, — з урахуванням таких особливостей:
оплата проживання та харчування членів команд та осіб, що їх супроводжують;
оплата транспортних послуг;
придбання сувенірної та поліграфічної продукції.».

СПРАВА «ЛАВРИНЮК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF LAVRINYUK v. UKRAINE)
(Заява № 1858/08)
Стислий виклад рішення від 04 грудня 2018 року
07 квітня 2005 року заявника було визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді семи років позбавлення волі у Роменській виправній колонії
(далі – виправна колонія). Заявник стверджував, що умови тримання його під вартою
та етапування були неналежними, зокрема через переповненість камер. Також заявник скаржився, що державні органи не надали йому копії документів, необхідних для
подання заяви до Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) та
на втручання державних органів у його листування з Європейським судом.
До Європейського суду заявник скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою, неналежні умови його етапування до та з виправної колонії та відсутність ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. За статтею 34 Конвенції заявник скаржився на перешкоджання здійсненню його права на подання індивідуальної заяви. Крім того, заявник висував інші скарги за
пунктом 1 та підпунктами «b», «c» і «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, а також за статтями 8 та 13 Конвенції.
Розглянувши скарги заявника, Європейський суд констатував порушення статті 3
Конвенції та дійшов висновку, що більшу частину строку тримання його під вартою
у виправній колонії він утримувався у приміщенні, в якому йому відводилося менше
2 кв. м особистого простору, що значно менше за мінімальний стандарт у 3 кв. м у
густозаселеній тюремній камері. Наведений висновок виключив необхідність окремого розгляду Європейським судом інших тверджень заявника щодо поганих умов
тримання його під вартою, у тому числі щодо його етапування з виправної колонії до
медичних закладів.
Також Європейський суд констатував порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з
відсутністю у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту
щодо скарг заявника на неналежні умови тримання його під вартою.
Розглянувши скарги заявника за статтею 34 Конвенції на перегляд його кореспонденції, Європейський суд вказав на відсутність такого перегляду.

Разом з цим Європейський суд звернув увагу, що державні органи не задовольнили клопотання заявника про надання копій документів. Посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, Європейський суд зазначив, що правова
система України не передбачала для ув’язнених чіткої та конкретної процедури, яка
б давала їм можливість отримувати копії документів з матеріалів справи після закінчення кримінального провадження. З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що держава-відповідач не дотрималася свого зобов’язання забезпечити заявника всіма необхідними умовами, щоб не перешкоджати належному та ефективному
розгляду його заяви Європейським судом під час тримання його під вартою.
Оскільки заявником не було доведено, що він не мав практичної можливості отримати копії необхідних йому документів після звільнення з виправної колонії, Європейський суд зазначив, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за
статтею 34 Конвенції щодо цього періоду.
Розглянувши решту скарг заявника за іншими положеннями Конвенції, Європейський суд дійшов висновку, що у світлі всіх наявних у нього документів ці скарги мають бути відхилені відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції як неприйнятні.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 та 13 Конвенції на умови тримання заявника під вартою у виправній колонії, а решту скарг у заяві – неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 3
Конвенції;
4. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції під час відбування заявником його покарання у виправній колонії;
5. Постановляє, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за статтею
34 Конвенції після звільнення заявника з виправної колонії;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі
суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
(i) 11 500 (одинадцять тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку,
що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
(ii) 1 810 (одна тисяча вісімсот десять) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути сплачені на банківський рахунок його представника, пана Михайла Тарахкала;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначені 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 відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

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

Верховний суд
УХВАЛА
про відкриття провадження у зразковій
справі
10 січня 2019 року
м. Київ
справа № 240/5401/18
провадження № Пз/9901/58/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача — Гімона М. М.,
суддів: Берназюка Я. О., Мороз Л. Л., Коваленко Н. В., Кравчука В. М.,
розглянувши подання судді Житомирського окружного адміністративного суду Попової Оксани Гнатівни про розгляд Верховним Судом
адміністративної справи № 240/5401/18 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про
визнання дій протиправними, зобов’язання здійснити перерахунок та
виплату пенсії, як зразкової справи, а також матеріали типових справ,
ВСТАНОВИВ:
28 грудня 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Житомирського окружного адміністративного суду Попової Оксани Гнатівни разом з матеріалами адміністративної справи № 240/5401/18 про
розгляд цієї типової справи Верховним Судом як зразкової справи.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 8 січня 2019 року визначено склад колегії суддів для розгляду цієї
справи, головуючим суддею визначено суддю Гімона М. М.
Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано необхідністю ухвалення зразкового рішення для формування єдиної судової практики вирішення даної категорії справ, оскільки в
провадженні Житомирського окружного адміністративного суду перебуває 27 типових справ, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт
владних повноважень, спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права та у яких позивачами заявлені аналогічні вимоги. Крім того, у провадженні й інших судів перебувають справи за аналогічними позовами.
Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Попова О. Г.
ухвалою від 22 листопада 2018 року відкрила провадження у справі
№ 240/5401/18 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (вул. О. Ольжича, 7, м. Житомир, 10003. РНОКПП/ЄДРПОУ: 13559341), в якому позивач просить: визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо зменшення основного розміру призначеної пенсії з 83% до 70% сум грошового забезпечення, починаючи
Повістка про виклик у порядку спеціального судового
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК
України Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області викликає в судове засідання, яке проводиться як спеціальне судове провадження, обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народження, 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-ІІІ від 05.04.2001) КК України.
Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 25
січня 2019 року в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпатська область,
м. Мукачево, вул. Л. Толстого, 13 «А»/25.

з 1 січня 2018 року та зобов’язати відповідача здійснити перерахунок та
виплату призначеної пенсії у основному розмірі 83% сум грошового забезпечення, починаючи з 1 січня 2018 року відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служб, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року №2262-ХІІ (далі – Закон №2262ХІІ), постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких
інших осіб» від 30 серпня 2017 року №704, з урахуванням проведених
виплат.
Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що при перерахунку пенсії застосовано редакцію частини другої статті 13 Закону
№2262-ХІІ чинну на момент здійснення перерахунку, внаслідок чого обчислення пенсії відбулось з урахуванням відсоткового значення грошового забезпечення 70 відсотків замість 83 відсотків, які були визначені
при призначенні пенсії.
Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за
якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених
пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України), оскільки:
позивачами у них є особи, яким призначено пенсію за вислугу років,
відповідно до Закону №2262-ХІІ;
відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень
(територіальний орган Пенсійного фонду України), на пенсійному обліку
якого перебувають позивачі;
спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку зі зменшенням територіальним органом
Пенсійного фонду України основного розміру пенсії до 70 відсотків відповідно до частини другої ст.13 Закону №2262-ХІІ в редакції чинній на
момент здійснення перерахунку);
позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені,
але однакові по суті: визнати протиправними дії та зобов’язати відповідача провести перерахунок та виплату пенсії, виходячи з розміру грошового забезпечення у відсотках, які були визначені на момент призначення пенсії).
Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний Суд
вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних
виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших
соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг
суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без
повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).
Відповідно до частини другої статті 263 КАС України справи, визначені частиною першою цієї статті, суд розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18)
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н.,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія
Олександровича, 8 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3
ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3
ст. 258 КК України.
Обвинувачені: Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович викликаються в судове засідання на 23
січня 2019 року о 16.00 годині в приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 12.
Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.
Після опублікування оголошення про виклик в пресі, обвинувачені вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття
обвинувачених до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі,
передбачені частиною третьою статті 291 КАС України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам,
викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду,
викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.
Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою
Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.
На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 КАС
України,
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі
№ 240/5401/18 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання дій протиправними, зобов’язання здійснити перерахунок та виплату пенсії.
2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів.
3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін
на 4 лютого 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська,
8, корп. 5, м. Київ, 01029.
4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на
відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом п’ятнадцяти днів
з дня відкриття провадження у справі.
6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень
проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання
(надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом
п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь
на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 КАС України.
8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається,
учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової
влади України в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.ua.
9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій
справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.
10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню
не підлягає.
Судді Верховного Суду М. М. Гімон, Я. О. Берназюк, Л. Л. Мороз,
Н. В. Коваленко, В. М. Кравчук
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Кудлі Артуру Миколайовичу, 09.11.1969 року народження, зареєстрованому за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Юності, буд. 2, кв. 77 відповідно до вимог
ст. ст. 133 та 135 КПК України необхідно з’явитися 21.01.2019 о 10 год. 00 хв.
до СВ УСБУ у Вінницькій області (м. Він
ниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Мироненка А. О. (роб. тел.: (0432)
59-94-69), для участі у проведенні
слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22018020000000041.

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

Печерський районний суд м. Києва викликає підозрюваного Бабича Костянтина
Леонідовича, 25.02.1972 р.н., в судове засідання для розгляду клопотання прокурора військової прокуратури Центрального регіону України Нігруци Романа Андрійовича про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному
провадженні №42015000000002179.
Розгляд справи призначено на 24 січня 2019 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні Печерського районного суду
м. Києва, за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий 4, каб. 405, слідчий суддя Матійчук Г. О.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який
посвідчує особу.
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оголошення
До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Сімферопольський вино-коньячний завод»
(код ЄДРПОУ 35112619)
За результатами розслідування Антимонопольним комітетом України справи № 127-26.4/32-16 про
порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод»
(м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 35112619) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 40932872) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист
від недобросовісної конкуренції», Комітетом прийнято рішення від 11.10.2018 № 546 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу.
За результатами розслідування Комітетом справи № 127-26.4/123-16 про порушення Товариством
з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський
вино-коньячний завод» (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 35112619) законодавства
про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15-1 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції», Комітетом прийнято
рішення від 11.10.2018 № 547 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу.
За результатами розслідування Комітетом справи № 127-26.4/201-16 про порушення Товариством
з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський
вино-коньячний завод» (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 35112619) законодавства
про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Комітетом прийнято рішення від 11.10.2018 № 548 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції
та накладення штрафу.
Рішення розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у
розділі «До уваги суб’єктів господарювання».
Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
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Повістка про виклик обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко С. О. знаходиться
кримінальне провадження № 426/12966/17 стосовно
Луганського Олександра Сергійовича, 01.12.1983 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Луганський О. С. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Учбова, буд. 22-а,
кв. 71.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає
Луганського О.С. у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 30 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М.,
Попової О. М.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко С. О. знаходиться
кримінальне провадження № 426/7277/17 стосовно
Чумаченка Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Чумаченко О. С. зареєстрований
за адресою: м. Луганськ, вул. 30 років Перемоги,
буд. 1, кв. 4.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає
Чумаченка О. С. у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 29 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М.,
Попової О. М.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 426/8735/16-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 27.08.1964 року народження, обвинуваченої у
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258‑3
ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна зареєстрована за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає
Малахову Світлану Анатоліївну у підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 30 січня 2019 року о 12.00 годині в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М.,
Скрипника С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко С. О. знаходиться
кримінальне провадження № 426/17404/16-к стосовно Кошкалди Наталії Борисівни, 11.11.1970 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачена Кошкалда Н. Б. зареєстрована за
адресою: м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 14 Б.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає
Кошкалду Н.Б. у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 28 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М.,
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження
№ 426/14355/16-к стосовно Яцуненка Ігоря Анатолійовича, 24.03.1962
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Яцуненко І. А. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Дружби, 3/74.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний
суд Луганської області викликає Яцуненка І. А. в підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/4992/16‑к
стосовно Дубровського Віталія Анатолійовича, 14.11.1970 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Дубровський В. А. зареєстрований за адресою:
м. Луганськ, вул. Краснознаменна, буд. 49, кв. 8.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний
суд Луганської області викликає Дубровського В. А. в підготовче судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2019 року о 12 год. 30 хв. у залі
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 433/1164/2017
стосовно Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1
КПК України. Обвинувачений Басов Олександр Васильович зареєстрований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року народження, у судове засідання, яке
відбудеться 28 січня 2019 року о 16.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Таранського Олександра Анатолійовича (який зареєстрований: Луганська область, м. Луганськ,
вул. К.Санюка, 4/43) як обвинуваченого в судове засідання
по кримінальній справі № 426/344/16-к за обвинувальним
актом у кримінальному провадженні стосовно Таранського
Олександра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25
січня 2019 року об 11.30 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя
Попова О. М., судді Половинка В. О., Юрченко С. О.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів,
31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Дешка Олександра Григоровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для участі в розгляді кримінального
провадження, яке відбудеться 25.01.2019 року о 09.00 год.
та 25.02.2019 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.
Суддя Д. В. Киян

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження
№ 426/2695/18 відносно Череміскіна Олексія Миколайовича, 27.03.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Радгоспна, буд. 59,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України; а також кримінальне провадження № 426/16772/18 відносно Череміскіна Олексія Миколайовича, 27.03.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Радгоспна,
буд. 59, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.
На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Череміскіна Олексія Миколайовича у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 426/16772/18, яке
відбудеться 29 січня 2019 року о 14.00 год. та кримінальному провадженні № 426/2695/18, яке відбудеться 29 січня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Кримінальне провадження № 426/2695/18 розглядається колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., Попова О.М.;
кримінальне провадження № 426/16772/18 — суддею
Скрипником С. М. одноособово.

Втрачене посвідчення адвоката № 5487/10,
видане 19 листопада 2015 року на ім’я Войтовича Івана
Володимировича, серійний номер АІ-544994,
вважати недійсним.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/11231/17
стосовно Герасимчука Володимира Васильовича, 04.07.1963 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України.
Обвинувачений Герасимчук В .В. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Тухачевського, буд. 6, кв. 35.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний
суд Луганської області викликає Герасимчука В. В. у підготовче судове
засідання, яке відбудеться 31 січня 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М., Попової О. М.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє,
що розгляд матеріалів кримінального провадження за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні — прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Зейналової О. П. та старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні — прокурору відділу нагляду за додержанням закону органами СБУ та державної прикордонної
служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Лук’янченко М. В. на
ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 5 вересня 2018 року про повернення прокурору обвинувального акта щодо Коваленка Володимира Борисовича у кримінальному провадженні, внесеному до реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000985, призначено у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дніпровського апеляційного суду (вул. Харківська, 13, м. Дніпро) на 12 годину 00 хвилин 25 січня 2019 року.
Явка обвинуваченого Коваленка В. Б. у судове засідання
апеляційного суду обов’язкова.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає в
судове засідання Ткачука Володимира Федоровича, 23.03.1968
року народження, у цивільній справі за позовом Кочерженка
Максима Анатолійовича до Ткачука Володимира Федоровича
про стягнення суми винагороди за виконання доручення, яке відбудеться 11.02.2019 року о 10.30 годині в приміщенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська
область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.
У випадку неявки в судове засідання цивільна справа буде
розглянута без вашої присутності.

Суддя А. В. Ільяшук

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року народження, обвинуваченого у
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258‑3
ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дмитро Вікторович зареєстрований за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, кв-л Молодіжний,
б. 18, кв. 314.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської області викликає
Божича Дмитра Вікторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 29 січня 2019 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М.,
Скрипника С. М.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження
№ 1-кп/761/978/2018 за обвинуваченням Хакімзянова Ігоря Євгеновича за ч. 1 ст. 258-5 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за №22014000000000357 від 15.08.2014 року,
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального
судового провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 05.02.2019 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №511, в яке викликається обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Уборевича, буд. 17, кв. 17.
Суддя О. А. Голуб

Філія — Головне управління по м. Києву
та Київській області AT «Ощадбанк»
оголошує конкурс на відбір підрядних організацій
для виконання будівельних робіт та поточних ремонтів
в відділеннях банку, розташованих в м. Києві
та Київській області.
Для детальної інформації про умови конкурсу
звертатися за тел.:
050 443 83 35, 067 508 36 53.

Втрачений паспорт громадянки України
Шереметьєвої Лариси Анатоліївни, серія ЕА номер 607941,
виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області
28.04.1999 року, вважати недійсним.

12-ю Харківською держнотконторою відкрито спадкову справу після померлої
18.07.2018 р. Гуленко Ніни
Іванівни, 1936 р.н. Спадкоємцям прохання з’явитися
до нотконтори за адресою:
м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2, у двотижневий
строк від публікації оголошення.

Втрачений паспорт громадянина України
Федіна Михайла Михайловича, серія СР номер 590389,
виданий Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області
14 липня 1999 року, вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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вісті звідусіль
Подорож у казку
до ялинки з дивовижними звірами

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

-1..-6
-8..-13

-1..-6
-6..-11

ЦЕНТР

СХІД

-1..-6
-10..-15

-1..-6
-9..-14

ПІВДЕНЬ

сонячно

0..5
-6..-11

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Володимир ЗАЇКА,
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)
СВЯТКОВІ ДІЙСТВА. Цьо‑
го року відзначаємо 110‑ту
річницю з дня народження
української
народної
ху‑
дожниці Марії Приймачен‑
ко. Її творчість — неповтор‑
не явище в сучасному об‑
разотворчому
мистецтві.
Безперечно, вона належить
до когорти майстрів, які, про‑
довжуючи традиції народного
живопису, створювали нове і
зробили неоціненний внесок
у світову культуру. Чого вар‑
ті лише її полотна, на яких вті‑
лено образи слов’янської мі‑
фології — фантастичні чудо‑
виська і птахи.
Тож неабияк вгадали орга‑
нізатори новорічних і різдвя‑
них свят на столичному По‑
долі, встановивши біля ялин‑
ки з оглядовим колесом фі‑
гури казкових звірів, зокре‑
ма чималу кількість у сти‑
лі знаменитої художниці Ма‑
рії Приймаченко. Багато хто
з киян і гостей міста тут зу‑
стріли Новий рік або просто
прогулялися зимовою вули‑
цею в компанії дивовижних
звірів. І це яскраво, незвич‑
но, казково!
Арт-скульптури, встанов‑
лені на Подолі, створюють
прекрасний настрій. А тим,
хто ще не встиг відвідати
містечко, в якому оселили‑
ся чарівні персонажі, вар‑
то поспішати. Країна Північ‑
ного сяйва на Контрактовій
площі працює до кінця цьо‑
го тижня.

Нiч
-6
-7
-8
-10
-5
-6
-6
-6
-5
-7
-8
-6
-9

-11
-12
-13
-15
-10
-11
-11
-11
-10
-12
-13
-11
-14

День

Oбласть

-1
-1
-2
-3
0
-1
+1
0
0
-1
-1
-1
0

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

-6
-6
-7
-8
-5
-6
-4
-5
-5
-6
-6
-6
-5

Нiч
-10
-9
-10
-8
-6
-7
-5
-6
-10
-6
-9
-3
-9

-15
-14
-15
-13
-11
-12
-10
-11
-15
-11
-14
-8
-11

День
-1
-1
-3
-2
0
-1
-2
+2
-3
-1
-2
+1
-3

Укргiдрометцентр

Креативний Млинів
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Фото з сайту radiotrek.rv.ua

ДИВА ПОРЯД. Улітку — стадіон «Колос», узимку — велика
ковзанка. Так вирішили поєднати два в одному в Млинівській
ОТГ на Рівненщині. І перетворили стадіон на ковзанку просто
неба на радість жителям і гостям селища. А їх у ці дні чимало.
«Дітвора приємно вражена, дорослі задоволені, — каже за‑
ступник голови Рівненської ОДА Олександр Корнійчук. — Ідея
не потребувала багато витрат: воду для ковзанки взяли зі
свердловини, що поряд. Тож усі радо катаються на ковзанах, а
зігріваються смачним чаєм поблизу. Дякую голові громади за
креативне мислення».
Креативу власним будням додають у ці дні й самі млинівці.
20 тисяч світлодіодних лампочок щовечора створюють музич‑
но-світлове шоу на приватному обійсті Ващищуків. Щоб скон‑
струювати таке святкове диво, працювали, кажуть, сімейним
підрядом: двоє синів-програмістів, мама-музикант і тато — пра‑
цівник культури. Під музику різними кольорами півгодини щове‑
чора світиться двоповерховий будинок, паркани й навіть дере‑
ва. Тож саме в цей час сходяться і з’їжджаються всі охочі побу‑
вати в такій казці.
Рівне, Луцьк, Дубно, Новоград-Волинський — це ще не повна
географія населених пунктів, представники яких уже приїзди‑
ли до Млинова по креатив та гарний настрій. Ващищуки задо‑
волені: наступного року, кажуть, здивують земляків іще більше.

У Слов’янську буде конкурс пам’яті Сосюри
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ТВОРЧА ТОЛОКА. На До‑
неччині розпочали прийма‑
ти заявки на участь у відкри‑
тому конкурсі читців, поетів
і художників «Любіть Украї‑
ну!», присвяченому пам’яті
славного земляка видатного
лірика ХХ століття Володи‑
мира Сосюри. Творчий захід
для вшанування поета має

-6
-6
-8
-7
+5
+4
+3
-3
-8
-6
-7
+6
-5

історію, адже свого часу з
назвою «Срібні дзвони» що‑
року відбувався в Дебаль‑
цевому, де в січні 1898‑го
з’явився на світ майбутній
класик української літерату‑
ри. Проте 2014 року від ці‑
єї традиції, на жаль, дове‑
лося відмовитися з вагомої
причини: місто залізничників
окупували проросійські не‑
законні збройні формування.
Та невдовзі спільними зусил‑

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

лями насамперед управління
культури Донецької обласної
державної адміністрації та
Донецького обласного на‑
вчально-методичного
цен‑
тру культури проведення по‑
пулярного серед краян кон‑
курсу вдалося відновити: у
лютому 2018-го він відбувся
у Слов’янську.
Заявки від виконавців, по‑
етів і художників усіх віко‑
вих категорій приймають

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

до 15 лютого, а на фіналь‑
ну частину учасники твор‑
чого дійства зберуться зно‑
ву в Слов’янську 23 люто‑
го. До складу журі входять
письменники,
художники,
театральні діячі з Донеччи‑
ни та колеги й гості з Киє‑
ва. Серед останніх, звичай‑
но, буде і незмінний учасник
цього заходу громадський
діяч правнук поета Олексій
Сосюра.

Над створенням цієї краси працювала вся родина Ващищуків
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