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«Моя позиція —  
не прощати агресорові»

ВІДВЕРТО. Під час Українського сніданку на Всесвітньому 
економічному форумі в Давосі глава держави дав оцінку 
викликам, що постають зі сходу перед нашою країною  
і всім цивілізованим світом  
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Голова Служби зовнішньої розвідки щодо протидії 
російським сценаріям з дестабілізації ситуації в нашій 
країні

Євробляхи інтенсивно 
наповнюють бюджет

РЕЄСТРАЦІЯ. З 25 листопада 2018-го по 22 січня 2019 ро-
ку митниці Державної фіскальної служби оформили за новими 
пільговими умовами майже 44 тисячі автотранспортних засо-
бів з іноземною реєстрацією, які було ввезено в Україну з 1 січ-
ня 2015 року і до набрання чинності нових правил ввезення та-
ких автомобілів. За цей період до бюджету сплачено близько 
2,8 мільярда гривень митних платежів.

Зокрема, із загальної кількості розмитнених автомобілів 36,7 
тисячі перебували на митній території України з порушенням 
вимог Митного кодексу, повідомляє УНІАН. За це автовласни-
ки добровільно сплатили 312 мільйонів гривень (8500 гривень 
за кожний автомобіль), що звільнило їх від адміністративної 
відповідальності за це порушення.

У ДФС нагадують, що 22 лютого закінчується термін пільго-
вого періоду застосування ставки акцизного податку (коефіці-
єнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною ре-
єстрацією. «Після цього власники таких автомобілів сплачува-
тимуть акцизний податок за повною ставкою», — наголошено 
в повідомленні прес-служби відомства.

ЦИТАТА ДНЯ

ЄГОР БОЖОК:

ЦИФРА ДНЯ

200 млн дол. 
інвестує в українські експортно-

орієнтовані компанії інвестиційний 
фонд Horizon Capital

«Головне завдання Служби 
зовнішньої розвідки на 

цей рік — не допустити 
будь-якого втручання РФ 

у внутрішньополітичні 
процеси України».

ПАРЄ закликала Кремль негайно звільнити 
українських моряків
ГЕОПОЛІТИКА. Асамблея наполягає на допуску в зону Керченської протоки  
міжнародних спостерігачів

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Росія повинна без зволі-
кань звільнити україн-

ських полонених моряків 
і надати їм усю необхідну 
медичну та юридичну під-
тримку. Такий заклик до 
російської влади містить 
резолюція «Ескалація на-
пруги в Азовському мо-
рі та в Керченській прото-
ці і загрози європейській 
безпеці», яку Парламент-
ська асамблея Ради Євро-
пи ухвалила у Страсбурзі 

майже одностайно: 103 го-
лоси за, три — проти. До-
повідачем з цього питан-
ня виступив німецький де-
путат від Європейської на-
родної партії Андреас Нік.

Ситуація в Азовському 
морі перебуває у стані на-
пруги від часу незаконної 
анексії Криму Росією, за-
значає автор у доповіді, 
яка супроводжує резолю-
цію. Проте після інциден-
ту 25 листопада поблизу 
Керченської протоки, коли 
російські спецпризначен-
ці захопили три судна ВМС 

України і взяли в полон  
24 українські моряки, у 
ПАРЄ виникло серйозне 
занепокоєння з приводу 
подальшої можливої воєн-
ної ескалації між Москвою 
та Києвом напередодні ви-
борів в Україні. 

А. Нік зауважує, що 
українська й російська сто-
рони по-різному тракту-
ють і подають перебіг дра-
матичних подій 25 листо-
пада. «Беручи до уваги те, 
що роль асамблеї не поля-
гає у визначенні особливих 
правових статусів цього ін-

циденту», доповідач запро-
понував у тексті резолю-
ції керуватися принципо-
вою позицією асамблеї що-
до поваги суверенітету й 
територіальної цілісності 
України в межах її міжна-
родно визнаних кордонів. 

Крім цього заклику до 
російської влади негайно 
звільнити ув’язнених укра-
їнських військовослужбов-
ців, яких цим документом 
визнано військовополонени-
ми,  ПАРЄ нагадує Москві 
про норми договору між РФ 
і Україною про співробітни-

цтво у використанні Азов-
ського моря й Керченської 
протоки, згідно з яким ро-
сійська сторона має забез-
печити вільний прохід су-
ден у цих водах. Резолюція 
застерігає Росію від подаль-
шого застосування сили, 
«коли вона має відмінний від 
інших погляд щодо можли-
вого порушення кордонів». 

ПАРЄ вкотре нагадала, 
що вважає зведений росій-
ською владою Кримський 
міст незаконним, так са-
мо як і «вибірковий огляд 
українських і міжнарод-

них суден, які прямують в 
Азовське море». Депутати  
ПАРЄ підтримали позицію 
Європарламенту, що мандат 
Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ, який покриває 
всю територію України, має 
чинність і на морських ді-
лянках, «зокрема нових зо-
нах напруги в Азовському 
морі». Асамблея схвалила 
ініціативу Берліна й Пари-
жа про спільний моніторинг 
вільного проходу су-
ден через Керченську 
протоку представни-
ків третіх країн. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА 

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

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL40276; 2. F91GL40277
Короткий опис  
активів (майна) 
в лоті

1. Право вимоги за кредитними договорами №77.2/СЖ-350.07.2 від 
28.09.2007 р. та №28.3/А-402.05.2 від 18.11.2005 р., укладеними з фізич-
ною особою. Забезпечення: двокімнатна квартира в м.Київ; автомобіль.
2. Право вимоги за кредитним договором № 34.2/СЖ-007.07.1 від 
19.02.2007 р., укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий бу-
динок в Запорізькій області, м.Оріхів; Договір поруки.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону     www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів    12.03.2019 
(аукціону)/електронного аукціону                
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-
сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/41304-asset-sell-id-189049

Бабушкінським районним судом  
м. Дніпропетровська у складі: голову-
ючого судді Татарчук Л.O., суддів Ма-
рущак C.Л. та Єлісєєвої Т.Ю. здійсню-
ється спеціальне судове провадження  
№ 200/4308/17 щодо обвинувального 
акта складеного за результатами спе-
ціального досудового розслідування 
обставин кримінального провадження  
№ 22014040000000088 відносно Степа-
ненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по 
вказаному кримінальному провадженню 
призначено до розгляду на 29 січня 2019 
року о 08.30 годині за адресою: м. Дніпро, 
пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке ви-
кликається Степаненко Роман Ігорович, 
31.08.1984 року народження, зареєстро-
ваний: АР Крим, м. Феодосія, вул. Крим-
ська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адре-
си мешкання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, 
кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 
буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, че-
рез які обвинувачений не може з’явитися 
в судове засідання, він зобов’язаний за-
здалегідь повідомити суд про неможли-
вість з’явлення та про поважні причини 
неявки.

Після опублікування оголошення у пре-
сі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду спра-
ви. У разі неявки обвинуваченого справу 
буде розглянуто за його відсутності.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Колотая Віталія Володи-
мировича, Степаненка Романа Валерійо-
вича, Харитонова Єгора Валентиновича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК Украї-
ни. Обвинувачені по справі: Колотай В.В., 
17.05.1969 року народження (зареєстро-
ваний за адресою: м. Донецьк, вул. Кіро-
ва, 449), Степаненко Р.В., 03.11.1986 ро-
ку народження (зареєстрований за адре-
сою: Запорізька обл., Пологівський ра-
йон, с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), Хари-
тонов Є.В., 09.02.1986 року народження 
(зареєстрований за адресою: м. Курахо-
ве, вул. Мечникова, 19А/83), викликають-
ся на 05.02.2019 року о 13.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Ткач. Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному про-
вадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинувачених (in absentia), які пе-
реховуються від органів слідства та суду з 
метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошені в міждержавний та/або 
міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюджен-
ня, обвинувачені вважаються належним 
чином ознайомленими з її змістом.

Повістка про виклик підозрюваного при 
здійсненні судового засідання в порядку 
спеціального судового провадження. Об-
винувачений Єлісєєв Сергій Станіславо-
вич, який народився 24 жовтня 1961 ро-
ку, зареєстрований за адресою: АР Крим, 
м. Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 
5; проживає за адресою: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 
15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 05.02.2019 року о 
16 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань №131 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

З 01.02.2019 ПрАТ «Датагруп» 
впроваджує нові тарифні плани на послу-
ги з доступу до мережі інтернет для фі-
зичних осіб у с. Сапетня, с. Тернувате Ми-
колаївської області, с. Сигнал Вінниць-
кої області, м. Кам’янець-Подільський, с. 
Лісові Гринівці, м. Нетішин, м. Славута,  
м. Старокостянтинів, м. Хмельницький,  
м. Шепетівка та м. Мелітополь за наявнос-
ті технічної можливості надання послуги. 
Детально про нові тарифні плани – на 
сайті www.datagroup.ua та за номером те-
лефону контакт-центру 0 800 21 00 00.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання  

в порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачені: Бєлкін Юрій Леонідович, 

26.09.1978 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Одеська область, Комінтер-
нівський район, с. Візирка, вул. Центральна, 
1, Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 ро-
ку народження, зареєстрована за адресою:  
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 20, кв. 
8-а, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання, що 
відбудеться 31 січня 2019 року о 15 годині 00 
хвилин у залі судових засідань № 233 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачені.

Суддя С.М. Кічмаренко

Соснівський районний суд м. Черка-
си розглядає кримінальне провадження  
№ 712/10956/16-к, відносно Костенка Ва-
лерія Миколайовича за підозрою у вчинен-
ні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК Украї-
ни за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Мико-
лайович, 26.06.1972 року народження, за-
реєстрований за адресою: 91001, Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, 
викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 19 лютого 2019 року о 14 год. 30 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С.М. Бащенко

Втрачені документи:
– Посвідчення судноводія малого/маломірного судна №02243/01 від 

17.07.2015,
– Судновий білет № 013066 від 01.06.2018 (Бортовий номер ДАП-8593-К),
– Свідоцтво про придатність малого судна до плавання № 060020 від 

18.06.2018,
– Технічний талон №271780 від 18.06.2018 на ім’я Парінова Олександра 

Олександровича
вважати недійсними.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL38712
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

12.03.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41271-asset-sell-id-188938

Суднові реєстраційні докумен-

ти на судно «Kolibri KM 300», № UA-

KLB90581F617, з реєстраційним бор-

товим номером ЗПР-0386-К, судно-

власник Кухаренко Е.Є., 

вважати недійсними.

Тернопільський міськрайонний суд Терно-
пільської області викликає обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Барко-
ва Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року на-
родження, який зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Володимирська, 35, у судові 
засідання, які проводитимуться в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудуться 
6 лютого 2019 року о 09 год. 30 хв. та 15 берез-
ня 2019 року о 09 год. 30 хв. у залі судових за-
сідань Тернопільського міськрайонного суду за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 
(очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. 
у судові засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Т. Багрій

Біляївський районний суд Одеської облас-
ті викликає по справі № 522/6460/17 обви-
нуваченого Бондаренка Костянтина Ігорови-
ча, 24.04.1993 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: Одеська область, Біляїв-
ський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 
13), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 14 го-
дині 00 хвилин 8 лютого 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт, або документ, який посвідчує 
особу. Підготовче судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Біляївського районного суду 
Одеської області за адресою: Одеська область, 
Біляївський район, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1 
(головуючий суддя — Буран В.М.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з 
моменту опублікування даного оголошення, об-
винувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду, кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Дніпровський апеляційний суд повідо-
мляє, що відбудеться розгляд матеріалів 
кримінального провадження за апеляційною 
скаргою прокурора у кримінальному прова-
дженні прокурора Павлоградської місцевої 
прокуратури Онуфрієнко Л.Г. на ухвалу Пав-
лоградського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області від 4 жовтня 2018 ро-
ку, якою обвинувальний акт щодо Синька 
Родіона Вікторовича, 25 листопада 1977 ро-
ку народження (зареєстрований за адресою: 
вул. Ярославського, 12/20, м. Іловайськ, До-
нецька область), обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, повернено прокурору, у зв’язку з 
його невідповідністю вимогам кримінально-
го процесуального закону.

Розгляд апеляційної скарги призначено у 
відкритому судовому засіданні в приміщен-
ні Дніпровського апеляційного суду за адре-
сою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, на 09.00 
годину 30 січня 2019 року. Явка обвинуваче-
ного в судове засідання обов’язкова.

Суддя Н.В. Коваленко

Стрийський міськрайонний суд Львів-
ської області повідомляє, що в про-
вадженні суду перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за реєстраційним 
№12013150010000889 від 06.12.2013 
стосовно Коструби Ігоря Миколайовича, 
який обвинувачується у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК 
України.

Підготовче судове засідання призна-
чено на 09.45 год. 04.02.2019 р. (у при-
міщенні Стрийського міськрайонного су-
ду Львівської області за адресою: Львів-
ська область, м. Стрий, вул. Валова,12) .

Судом надіслано судову повістку обви-
нуваченому Кострубі Ігорю Миколайови-
чу на останню відому адресу місця про-
живання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

Головуючий суддя В.М. Бораковський

Повідомлення-повістка  
про виклик до суду

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті повідомляє, що в м. Вінниці за адре-
сою: вул. Грушевського, 17 у залі судових 
засідань № 14, 04.02.2019 року о 12.00 го-
дині відбудеться судове засідання в кри-
мінальному провадженні по обвинува-
ченню Мартинчука Сергія Михайловича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сто-
рона обвинувачення — обвинувачений 
Мартинчук С.М. та захисник Прицюк В.А.

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

Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Гайду Г.В., суддів 
Федчишена С.А. та Ковальчук Л.B.

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

СПРАВА «СОРОКІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SOROKIN v. UKRAINE)

(Заява № 3450/09)
Стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року

Заявник звернувся до суду з позовом до Фонду соціального страхування 
(далі — Фонд) про відшкодування шкоди у зв’язку з травмою, отриманою в ре-
зультаті нещасного випадку на виробництві. Дзержинський міський суд част-
ково задовольнив позов заявника. Заявник та Фонд подали апеляційні скар-
ги на це рішення.

Апеляційний суд Донецької області розглянув апеляційну скаргу Фонду, від-
хилив її у зв’язку з необґрунтованістю та залишив рішення суду першої інстан-
ції без змін. В ухвалі апеляційного суду скарга заявника не згадувалася, а ли-
ше зазначалось, що заявник та його представник заперечили проти апеляційної 
скарги Фонду під час засідання та просили суд її відхилити.

Заявник оскаржив це рішення до Верховного Суду України зазначивши, що 
подавав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, проте коли він 
прибув на засідання апеляційного суду, виявилося, що його апеляційна скарга 
була загублена, у зв’язку з чим його доводи не були розглянуті судом.

Не розглянувши аргументи заявника, Верховний Суд України відмовив у за-
доволенні його касаційної скарги, вказавши, що справа не може бути пере-
глянута у касаційній інстанції, оскільки заявник особисто не подав апеляційну 
скаргу на рішення суду першої інстанції.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) на несправедливість провадження у йо-
го справі, оскільки Верховний Суд України відмовив у розгляді його касаційної 
скарги на помилковій підставі, що він попередньо не подав апеляційну скаргу 
на рішення суду першої інстанції.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд зазначив, що Верховний 
Суд України взагалі не розглянув аргументи заявника, встановивши натомість, 
що він уперше оскаржив рішення суду першої інстанції. За відсутності будь-
якого додаткового пояснення Верховного Суду України яким чином він дійшов 
цього висновку, незважаючи на протилежні аргументи, висунуті заявником у 
його касаційній скарзі, Європейський суд вказав, що цей висновок був резуль-
татом явної помилки Верхового Суду України.

Таким чином, Європейський суд дійшов висновку, що Верховний Суд Укра-
їни не забезпечив заявнику справедливого судового розгляду, гарантованого 
пунктом 1 статті 6 Конвенції, а отже було порушено зазначене положення. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2.  Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3.  Відхиляє вимогу заявника щодо справедливої сатисфакції.»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРАВА «ДУДКА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF DUDKA v. UKRAINE)
(Заява № 55912/09)

Стислий виклад рішення від 04 грудня 2018 року
14 листопада 2004 року працівники міліції затримали заявницю у зв’язку з 

підозрою у вчиненні злочину. Згідно з твердженнями заявниці в Оржицькому 

відділі міліції вона зазнала жорстокого поводження працівників міліції та психо-
логічного тиску з метою отримання від неї зізнавальних показань. Перебуваючи 
під вартою у відділі міліції, заявниця написала «явку з повинною», в якій зізнала-
ся у скоєнні злочину у складі групи осіб. Після цього заявниця була допитана як 
підозрювана за відсутності захисника.

16 листопада 2004 року мати заявниці підписала договір про надання заяв-
ниці правової допомоги захисником, який неодноразово намагався побачитися 
із заявницею, проте з різних причин чергові працівники міліції відмовляли йому 
у доступі, у зв’язку з чим він декілька разів скаржився до прокуратури Оржиць-
кого району.

15 вересня 2005 року Чорнухинський районний суд Полтавської області, не-
зважаючи на твердження заявниці, що її зізнавальні показання були отримані 
працівниками міліції у результаті жорстокого поводження та за відсутності захис-
ника, визнав заявницю винною у вчиненні злочину та обрав їй покарання у виді 
позбавлення волі на строк п’ять років. 

15 березня 2006 року Апеляційний суд Полтавської області скасував вирок та 
направив справу на новий розгляд. Апеляційний суд звернув увагу на вибірко-
вий підхід районного суду при оцінці доказів у справі, у тому числі доказів щодо 
стверджуваного жорстокого поводження та порушення прав заявниці на захист.

Після повторного розгляду справи районним та апеляційним судами Верхо-
вний Суд України залишив без змін вирок районного суду. Верховний Суд Украї-
ни зазначив, що вина заявниці була доведена її власними показаннями, а скарга 
заявниці на жорстоке поводження з нею працівників міліції була ретельно переві-
рена судами та законно відхилена у зв’язку з необґрунтованістю.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявниця 
скаржилася за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) на жорстоке поводження з нею працівників міліції з 
метою отримання від неї зізнавальних показань, а також непроведення органа-
ми влади ефективного розслідування такого поводження. Крім того, заявниця 
скаржилася за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції на вико-
ристання для її засудження отриманих під тиском зізнавальних показань за від-
сутності заявника.

Європейський суд констатував порушення як матеріального, так і процесуаль-
ного аспектів статті 3 Конвенції, дійшовши висновку, що тілесні ушкодження бу-
ли завдані заявниці під час тримання її під вартою у міліції. Крім того, Європей-
ський суд зазначив, що розслідування органів влади, проведене у зв’язку зі скар-
гами заявниці на жорстоке поводження, не було ретельним та не відповідало ви-
могам статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 
6 Конвенції, Європейський суд дійшов висновку, що право заявниці на захист у 
цій справі було обмежено та констатував порушення цього положення Конвенції. 
Зокрема, Європейський суд вказав, що докази, зібрані у порушення права заяв-
ниці на захист, становили невід’ємну частину доказової бази, на якій ґрунтував-
ся вирок. Після надання заявниці доступу до захисника вона відмовилася від сво-
їх зізнавальних показань та виступила проти їхнього використання у якості дока-
зів під час судового розгляду, стверджуючи, що вони були отримані під тиском 
та з порушенням її права на захист. Проте національні суди відхилили аргумен-
ти заявниці, не довівши переконливим чином, чому її твердження були необґрун-
тованими. Аналогічно Верховний Суд України лише формально розглянув скар-
ги заявниці. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2.  Постановляє, що було порушено матеріальний та процесуальний аспек-

ти статті 3 Конвенції;
3.  Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпункт «с» пункту 3 статті 6 

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

ці 4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути 
конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5.  Постановляє, що встановлення порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 
Конвенції само по собі становить справедливу сатисфакцію будь-якої моральної 
шкоди, якої зазнала заявниця;

6.  Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ЩЕРБАК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHCHERBAK v. UKRAINE)

(Заява № 81646/17)
Стислий виклад рішення від 20 грудня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник 
скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі – Конвенція) на неналежні умови тримання його під вар-
тою та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду матеріали та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання за-
явника під вартою були неналежними та що у нього не було ефективного засо-
бу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. Європейський суд констатував 
порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
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
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

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

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 5 лютого 2019 ро-
ку о 17.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A.M.

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/313/2018 відносно Захожого Д.П. за ч. 5 
ст. 368 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 4 лютого 2019 
року о 14.30 год. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, 702.

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 Т.В. Левицька

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 
30 хвилин 5 лютого 2019 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, 
обвинувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопа-
да 1975 року народження, у рамках кримінального 
провадження № 42016000000002779, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 жовтня 
2016 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, 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 30 хвилин 4 лютого 2019 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507, обвинувачену Блоху Олену Володимирів-
ну, 11 травня 1969 року народження, у рамках кри-
мінального провадження № 22014000000000263, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 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 М.С. Антонюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапор-
това Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року наро-
дження (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. 
Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за 
адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, що призначене на 05.02.2019 року о 10 год. 15 
хв. Явка до суду обов’язкова!!! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/343/2018 за обвинуваченням Царьова 
О.А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 2201600000000047 від 02.03.2016.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 04.02.2019 р. о 
09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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 П.Л. Слободянюк

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 22134155

3. Місцезнаходження 69001, мiсто Запорiжжя, вул. С.Тюленiна, буд. 23

4. Міжміський код, телефон та факс 0612240516 0612240516

5. Електронна поштова адреса m_olga.psa@a-teleport.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації

http://indinsall.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

29 грудня 2018 року Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №2/2018 вiд 
29.12.2018 р.) було припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Коси Оксани Iгорiвни. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова 
особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 0 грн. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на посадi з 04 травня 2016 року. 

29 грудня 2018 року Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №2/2018 вiд 
29.12.2018 р.) було припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Альошина Андрiя Олександрови-
ча. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, 
якою володiє посадова особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 
0 грн. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебува-
ла на посадi з 01 травня 2016 року. 

29 грудня 2018 року Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №2/2018 вiд 
29.12.2018 р.) було припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Зацепiлiни Олени Володимирiвни. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою 
володiє посадова особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 0 грн. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на 
посадi з 01 травня 2016 року. 

29 грудня 2018 року Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №2/2018 вiд 
29.12.2018 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства було обрано Лєсних Iрину Олександрiвну. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою 
володiє посадова особа, складає 5,156 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає  
1 546 800,00 грн., що складає 5,156%. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
спецiалiст департаменту страхування фiзичних осiб ПрАТ «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»; Начальник 
управлiння зi страхування у м. Київ ПрАТ «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»; Начальник вiддiлу розвитку 
e-commerce та партнерських продажiв ПрАТ «Страхова компанiя «Саламандра-Україна». Посадова особа не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Посадова особа є акцiонером Товариства.

29 грудня 2018 року Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №2/2018 вiд 
29.12.2018 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства було обрано Сахарова Андрiя Миколайовича. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою 
володiє посадова особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 0 грн. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано строком 
на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний фахiвець вiддiлу медично-
го асиcтансу управлiння особистого страхування ПрАТ «СТ «Iллiчiвське»; Заступник начальника вiддiлу медичного 
асистансу управлiння медичного асистансу управлiння особистого страхування ПрАТ «СТ «Iллiчiвське»; Заступник 
начальника управлiння медичного асистансу Департаменту особистого страхування ТОВ «Фiнанс-Лайн»; Началь-
ник управлiння медичного асистансу департаменту особистого страхування ТОВ «Фiнанс-Лайн». Посадова осо-
ба не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором, не є акцiонером Товариства. 

29 грудня 2018 року Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №2/2018 вiд 
29.12.2018 р.) на посаду Члена Наглядової ради Товариства було обрано Кiяшко Юлiю Вiкторiвну. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента, якою володiє 
посадова особа, складає 0 %, розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 0 грн. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу обрано стро-
ком на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Спецiалiст вiддiлу управлiння 
взаємовiдносинами з клiєнтами ПрАТ «Страхова компанiя «Саламандра-Україна»; Заступник начальника вiддiлу з 
управлiння взаємовiдносинами з клiєнтами ПрАТ «СК «ДIМ СТРАХУВАННЯ»; Заступник начальника вiддiлу марке-
тингу ТОВ «Фiнанс-Лайн»; Начальник вiддiлу залучення нових клiєнтiв Департаменту дистанцiйного обслуговуван-
ня клiєнтiв ТОВ «Фiнанс-Лайн». Посадова особа не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором, не є акцiонером Товариства. 

27 грудня 2018 року Наказом Голови Правлiння Товариства №175-к вiд 27.12.2018 р. на посаду Головного бух-
галтера Товариства було призначено Мизюру Наталiю Олексiївну з 28.12.2018 р., згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить посадовiй особi, складає 0 грн., 
частка посадової особи в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв посадова особа займала такi посади: Головний бухгалтер 
ТОВ «ПСВ-Iнжинiринг», Головний бухгалтер ПП «Рулет», Головний бухгалтер ПрАТ «Страхова компанiя «Саламан-
дра-Україна». Посадову особу призначено безтермiново.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади    Артем’єва Iнна Юрiївна
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

23.01.2019
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  

з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 22134155
3. Місцезнаходження 69001, мiсто Запорiжжя, вул. С.Тюленiна, буд. 23
4. Міжміський код, телефон та факс 0612240516 0612240516
5. Електронна поштова адреса m_olga.psa@a-teleport.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

http://indinsall.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів

II. Текст повідомлення
29 грудня 2018 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було прийняте рiшення про 

надання згоди на вчинення значного правочину на пiдставi Протоколу позачергових Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства №2/2018 вiд 29.12.2018 р., зокрема затверджено та схвалено значний правочин, 
ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 50 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства на дату укладення такого правочину та скла-
дає 33 500 000,00 грн (тридцять три мiльйони п’ятсот тисяч гривень, нуль копiйок). Гранична сукуп-
на вартiсть (цiна) значного правочину складає 33 500 000,00 грн. (тридцять три мiльйони п’ятсот ти-
сяч гривень, нуль копiйок). Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 67 225 000,00 грн. (шiстдесят сiм мiльйонiв двiстi двадцять п’ять тисяч гривень, нуль копiйок). 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 49,83 %. Предмет значного правочину: продаж Товариством цiнних 
паперiв (iнвестицiйних сертифiкатiв ПВНЗIФ «Концепт», код за ЄДРIСI 2331336). Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй становить 3000000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах становить 2700300 штук, що складає 90,01% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення, становить 2700300 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення, становить 0 штук.

29 грудня 2018 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було прийняте рiшення про на-
дання згоди на вчинення значного правочину на пiдставi Протоколу позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 
Товариства №2/2018 вiд 29.12.2018 р., зокрема затверджено та схвалено значний правочин, ринкова вартiсть 
майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної звiтностi Товариства на дату укладення такого правочину та складає 33 500 000,00 грн (тридцять 
три мiльйони п’ятсот тисяч гривень, нуль копiйок). Гранична сукупна вартiсть (цiна) значного правочину скла-
дає 33 500 000,00 грн. (тридцять три мiльйони п’ятсот тисяч гривень, нуль копiйок). Вартiсть активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 67 225 000,00 грн. (шiстдесят сiм мiльйонiв 
двiстi двадцять п’ять тисяч гривень, нуль копiйок). Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 49,83 %. Предмет значно-
го правочину: купiвля Товариством цiнних паперiв (iнвестицiйних сертифiкатiв). Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй становить 3000000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах становить 2700300 штук, що складає 90,01% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення, становить 2700300 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення, становить 0 штук.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади         Артем’єва Iнна Юрiївна

Голова Правлiння   (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)

                   23.01.2019
        (дата)

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, яка обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 4 лютого 2019 року о 15.00 годині 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет №9.

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, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 
КПК України.

Суддя О.В. Жежера

У провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Фе-
дотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання виклика-
ється Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 
ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке 
відбудеться 6 лютого 2019 року об 11.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням 
судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Сидоренка Олександра Івановича, 
який обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 4 лютого 2019 року об 
11.30 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 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, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 
КПК України.

Суддя О.В. Жежера

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим, у підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 7 лютого 2019 ро-
ку о 12.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A.M.

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

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

_____________30.11.2018__________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному  

реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними засоба-
ми ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
________201811282263____________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1.   Планована діяльність.
КП ФМР «Фастівводоканал» м. Фастова, має намір продовжити 

термін дії Спеціального дозволу на користування надрами № 1941 від 
29.07.1999 року з метою видобування питних підземних вод (корисні 
копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 12.12.1994 р № 827)  із родовище «Фастівське» во-
дозабір «Волицький», (свердловини №№ 1912 (3), 1912 (4), 1912 (5), 
1912 (6), 2662 (8), 2662 (9), 2662 (10), що розташоване в с. Волиця, Ки-
ївської області, Фастівського району, з метою забезпечення господар-
сько-питних і виробничих потреб населення та підприємств міста Фас-
тів.

2. Суб’єкт господарювання.
Комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівводока-

нал».
Код ЄДРПОУ 03346383.
Директор – Пархоменко Вадим Олександрович.
08500, Київська область, м. Фастів, вул. Калинова, 15-А, тел/факс 

(04565) 6-45-53
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, E-mail:  
eko.koda@ukr.net

(044) 279-01-58, директор департаменту – Киреєва Вікторія Станіс-
лавівна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкіл-
ля 
____Державна служба геології та надр України____________________

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,  
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі  
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
19.02.2019 р. початок об 11:00 в приміщенні Будинку культури  
за адресою: с. Волиця, вул. Гагаріна, 22, Фастівського району  
Київської області.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, E-mail:  
eko.koda@ukr.net

(044) 279-01-58, директор департаменту – Киреєва Вікторія Станіс-
лавівна.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, E-mail:  
eko.koda@ukr.net

(044) 279-01-58, директор департаменту – Киреєва Вікторія Станіс-
лавівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 64 арку-

шах._______________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного  
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

КП ФМР «Фастівводоканал» 08500, Київська область, м. Фастів, вул. 
Калинова, 15-А, з 24.01.2019 року, контактна особа Грозінська Ірина 
Григорівна._________________________________________________
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Волицька селищна рада, Київська обл, Фастівський р-н, с. Волиця, 
вул. Гагаріна, 22, з 24.01.2019 року, контактна особа_ 

Лиходько Наталія Іванівна.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону)  

з продажу майна   
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL40259

Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Пул активів, що складається з прав вимоги та ін-
ших майнових прав за кредитними договорами, 
дебіторської заборгованості та майнових прав за 
дебіторською заборгованістю, нерухомості, май-
нових прав на неї та основних засобів

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкри-
тих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale

Дата проведення аукціону: Перші торги – 12.02.2019; другі торги – 
22.02.2019; треті торги – 06.03.2019

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті:  
http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація до лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аук-
ціону, розміщене на веб-сайті Фонду: http://www.
fg.gov.ua/not-paying/liquidation/53-mercury/41309-
asset-sell-id-189060

Селидівський міський суд Донецької області викликає до суду, який 
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-
7-22-24) Стулову Тетяну Василівну, останнє відоме місце реєстрації 
якої: м. Селидове, вул. Московська, 4, кв. 65, яка обвинувачується у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, для участі 
в підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 22016050000000044, яке відбудеться 05.02.2019 р. о 10 годині 00 
хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з 
її змістом.

У разі неприбуття Стулової T.В. до суду за викликом без поважних 
причин, на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 
0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної за-
робітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне су-
дове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не 
з’явитися на виклик, згідно зі ст. 138 КПК України є: 1) затримання, 
тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання 
повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Суддя В.І. Капітонов

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: F31GL38729, F31GL38730, F31GL38731, 
F31GL38732, F31GL38733

Короткий опис активів в лоті Права вимоги за кредитними договорами, 
укладеними з фізичними особами

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)

11.03.2019 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)

Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/41297-asset-sell-
id-189030

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (голову-
ючий суддя Безкровний І.Г.) знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Ан-
дрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеціаль-
не судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремін-
ським районним судом Луганської області в судове засідання в зазначеному 
кримінальному провадженні, яке відбудеться 5 лютого 2019 року о 09.00 годи-
ні в залі судових засідань Кремінського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5. Після опублікуван-
ня цього оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримі-
нальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціаль-
ного судового провадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 КПК України.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми-
колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвину-
вальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/194/19, у підготовче судове засідання, при-
значене на 30 січня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, головуючий суд-
дя Горчакова О.І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 су-
ду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі 
Дудіна Миколи Миколайовича.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Дріб-
ного Віктора Івановича, 17.08.1956 року народження, який проживає 
по вул. Чкалова, 92, кв. 12 в м. Феодосія, АР Крим, у підготовче судо-
ве засідання за обвинувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 42017010000000192 за ч. 1 ст. 111 КК України на 11.00 годину 5 лю-
того 2019 року в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Киє-
ві, кабінет № 38, під головуванням судді Журавської О.В. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що 
посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд, оголошення вва-
жається належним повідомленням і розгляд справи можливий за про-
цедурою спеціального судового провадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті – судді Юрченко С.О. знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/12967/17 стосовно Василевського Вадима Володимировича, 
21.02.1966 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Василевський 
В.В. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Якіра, буд. 3, кв. 
150.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Василевського В.В. у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 6 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися 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.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 607/12185/17, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017210000000023 від 
20.09.2017 року, стосовно Булавіна Андрія Юрійовича, 29 березня 1982 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Булавін А.Ю. мешкає за адресою: Донецька область, 
місто Слов’янськ, вул. Батюка, 14/45.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд 
Луганської області викликає Булавіна Андрія Юрійовича на судовий 
розгляд, який відбудеться 6 лютого 2019 року о 14 годині 00 хвилин у 
залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у складі: 
головуючого судді Березіна А.Г., суддів Луньової Д.Ю., Шевченко О.В.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області пе-
ребуває кримінальне провадження № 426/11506/16-к відносно Лямі-
на Дмитра Леонідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: 
м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Ворошилова, буд. 7, кв. 37, Сливи Ва-
дима Ігоровича, 09.03.1968 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Московська, буд. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія Микола-
йовича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кадіївка, вул. Юних Ленінців, буд. 27, кв. 17, обвинувачених у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Ляміна Дмитра Леонідовича, Сливу Ва-
дима Ігоровича, Дмитрова Геннадія Миколайовича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 6 лютого 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя Скрипник С.М., судді Юрченко С.О., Половинка В.О.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської облас-

ті (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться 
кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000275 
від 04.12.2017 року за обвинуваченням Васькіної Антоніни Львівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Марти-
нюк В.Б. викликає обвинувачену Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 
р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, м. Щастя, кв-л Енергетиків, буд. 19, кв. 14, у відкрите су-
дове засідання, яке відбудеться 04.02.2019 року о 15.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового за-
сідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або 
ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті — судді Осіпенко Л.M. знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/20737/18 стосовно Горенка Сергія Сергійовича, 
06.04.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України. Обвину-
вачений Горенко С.С. проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 679.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Горенка Сергія Сергі-
йовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 люто-
го 2019 року об 11.00 год. у залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Руденка Володимира Воло-
димировича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, смт Тошківка, вул. Совєтська, буд. 139) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи  
№ 428/12376/18 за обвинуваченням Руденка Володими-
ра Володимировича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України, яке відбудеться 5 люто-
го 2019 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

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

Втрачені суднові 

 реєстраційні документи 

на судно моделі Яхта про-

гулянкова, з реєстрацій-

ним бортовим номером 

ОДА 1011 К, судновласник 

Олексієнко С.В., 

вважати 

недійсними.
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Oбласть Нiч День

Київська -8 -13 +1 -4
Житомирська -6 -11 0 -5
Чернігівська -10 -15 0 -5
Сумська -10 -15 +1 -4
Закарпатська -4 -9 +1 -4
Рівненська -6 -11 0 -5
Львівська -5 -10 0 -5
Івано-Франківська -5 -10 0 -5
Волинська -5 -10 0 -5
Хмельницька -5 -10 0 -5
Чернівецька -5 -10 0 -5
Тернопільська -5 -10 0 -5
Вінницька -4 -9 +1 -4

Oбласть Нiч День

Черкаська -4 -9 +1 -4
Кіровоградська -4 -9 +2 -3
Полтавська -5 -10 +2 -3
Дніпропетровська -3 -8 0 +5
Одеська +1 -4 0 +5
Миколаївська +2 -3 -1 +4
Херсонська -2 +3 +1 +6
Запорізька -2 +3 +1 +6
Харківська -7 -12 -2 +3
Донецька -1 -6 -1 +4
Луганська -5 -10 -2 +3
Крим +1 +6 +6 +11
Київ -9 -11 -1 -3
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На Сумщині відбудеться соціальний ярмарок
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр» 

ІНІЦІАТИВА. Відкритий Яр-
марок соціальних ініціатив, за-
пропонований ГО «Сумське 
громадське коло» та Сумською 
ОДА, має відбутися на Сумщи-
ні на початку весни. Він пройде 

в межах проекту «Зростаємо 
разом!» і сприятиме розвитку 
громадянського суспільства.

Як зазначає керівник Сум-
ського громадського кола Ні-
на Чернявська, захід хоч і не 
новий, у нього можна і потріб-
но вдихнути нове життя. Адже 
важливо не тільки рекоменду-

вати, що і як робити, а й кон-
кретно допомогти в цьому. 
Триває реєстрація всіх, хто ба-
жає продати власний проект 
чи задум, три з яких одержать 
підтримку обласної влади. 

За словами керівника апа-
рату Сумської ОДА Дмитра 
Живицького, особливу увагу 

журі та організатори звертати-
муть на заявки об’єднаних те-
риторіальних громад, ініціати-
ви в сільських населених пунк-
тах та районах. Передбачають, 
що участь у ярмарку візьмуть 
представники дев’яти районів 
області, які запропонують не 
менш як 18 проектів.

У Вінницю завітали 
величезні роботи-трансформери

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр» 

ВИСТАВКА. «Чому люди 
не літають, як птахи?» — за-
питує робот Жорик. Він бала-
кучий, рухається, а ще — цу-
керками пригощає. Діти зача-
ровані! Натискають на кноп-
ки, гладять. Хіба вони не лі-
тають? Та не стримати уяву, 
якщо з мультфільмів і худож-
ніх стрічок прийшли Оптімус 
Прайм, Бамблбі, Термінатор. 
Загалом 22 персонажі.

Саме багата творча уява 
чотири роки тому підказала 
хлопцям із Запоріжжя Сергіє-
ві Єременку й Дмитрові Міци-
ку (нині їм 30 і 29 років) зро-
бити робота. Починали як хо-
бі, щоб відчути насолоду від 
результатів праці. Цікаво, що 
вони не інженери і не зварю-
вальники, проте всі їхні робо-
ти з металу. Сергій навчався 
на перекладача, а Дмитро об-
рав менеджмент. То як ство-
рювали?

«Сусід у гаражі показав 
нам, як користуватися зва-

рювальним апаратом. Під йо-
го наглядом ми вчилися на 
товстих залізяках. Потім узя-
ли в нього апарат і зварили 
двох перших роботів. Це бу-
ли Доллі та Єва з мультфіль-
му «Валлі». Ідея захопила, й 
у вільний час у гаражі ми ро-
били нові проекти. Назбира-
лося стільки, що в гаражі за-
бракло місця. Вони ж великі, 
наприклад Оптімус заввишки 
3,5 метра, ще двоє — по 3 ме-
три. Тому орендували бокс із 
високою стелею і далі працю-
вали», — розповідає Сергій 
Єременко.

Він зауважує, що праця 
важка і вартісна. Витрати-
ли власні кошти, позичали та 
брали кредит. Коли зробили 
15 роботів та машину-транс-
формер, дослухалися до по-
рад друзів і показали рідно-
му місту Запоріжжю. Це бу-
ло торік у лютому. Виставка 
землякам сподобалася, а ав-
торів надихнула на гастролі: 
Павлоград, Бердянськ, Черні-
гів, Луцьк, Київ (брали участь 
у проекті в Міжнародному ви-

ставковому центрі) і тепер Ві-
нниця. До речі, в Чернігові то-
рік у жовтні вони встановили 
рекорд України: 21 експонат з 
металу на одній локації.

Усіх їхніх роботів виго-
товлено з металу, за винят-
ком голови Термінатора. Во-

на складна за 

формою, 
і відлити її з металу ко-
штувало занадто доро-
го. Тому на замовлення її 

зробили з пластику в Харко-
ві. Персонажів хлопці виго-
товляють із листового мета-
лу, проте деякі механічні де-
талі знаходять на пунктах 
прийому металобрухту. Пере-
возити великі експонати (ра-
зом важать понад 10 тонн) 
непросто. Утім, розібраними, 
в дерев’яних ящиках усі вмі-
щаються в довгу фуру.

«Наша машина-транс-
формер, яка перетворю-

ється на седан натураль-

них розмірів, єдина у краї-
ні. Її створювали дев’ять мі-
сяців. Допоміг зробити цьо-
го триметрового робота ін-
женер Олександр Литвинов 
(ми йому вдячні). А новий 
наш проект — інтерактивний 
робот Жорик. Механічну час-
тину виготовили самі, а про-
грамне забезпечення розро-
били друзі з ІТ-компанії. Не-
вдовзі Жорику замінимо міз-

ки, а ще підберемо йому 
дружину. Вони поводити-
муться як сімейна пара», 
— каже Сергій. 

Серед роботів Жорик 
найдорожчий — обійшовся 

в суму, еквівалентну майже 7 
тисячам доларів. Почасти то-
му, що у своєму роді він пер-
ший, а пошук — це неперед-
бачені витрати. Жоржетта ко-
штуватиме дешевше, бо ав-
тори чітко знають, що і скіль-
ки на неї треба.

Сергій зауважив, що з 
Арабських Еміратів пропону-
вали придбати їхню вистав-
ку. Але вони відмовилися, бо 
й надалі хочуть творити та по-
казувати власні роботи у сво-
їй країні.

Я поцікавився у семирічно-
го Вадима, який робот йому 
найбільше до вподоби. «Усі!» 
— відповів він. Світ дитячих 
захоплень безмежний! Од-
нак у кожного покоління влас-
на казка.

Українсько-естонська 
«Чомучка» 
виявляє таланти

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНТЕЛЕКТУАЛИ. Учителька математики навчально-виховно-
го комплексу «Уманська міська гімназія-школа естетичного ви-
ховання» Ольга Усата посіла перше місце в обласному фіналі 
Всеукраїнських змагань з усного математичного рахунку. Осві-
тяни та учні міста Умані недавно привітали Ольгу Миколаївну 
з перемогою й побажали успіхів у наступних етапах конкурсу. 

Обласний фінал змагань з усного математичного рахунку 
в режимі онлайн для переможців трьох етапів Національно-
го чемпіонату «Прангліміне-2018» відбувся недавно в Черка-
сах. Всеукраїнські зма-
гання проходили в меж-
ах реалізації міжнарод-
ного освітнього проек-
ту «Міксіке» відповід-
но до меморандуму про 
співпрацю між Мініс-
терством освіти і нау-
ки України та освітньою 
компанією Miksike. Це 
слово перекладають як 
«Чомучка». З 1994 року 
проект працює в Естонії 
та інших європейських 
державах, бере участь 
в освітніх проектах Єв-
ропейського Союзу. 
Уже вісім років взаємо-
діє з навчальними за-
кладами України.

Цей унікальний ін-
телектуальний турнір 
останніми роками здо-
був неабияку прихиль-
ність серед дітей і до-
рослих. Його учасника-
ми стали понад 154 ти-
сячі осіб. Віковий діапа-
зон вражає: від 6 до 70 
років!

Ольга Усата готується 
до наступних етапів 

престижного конкурсу

Сергій Єременко демонструє робота-велетня

У такого динозавра більше шансів 
пережити льодовиковий період

Серед  експонатів багато 
упізнаваних героїв мультфільмів


