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USD 2757.0704 EUR 3162.6355 RUB 4.1990 / AU 364140.07 AG 4431.99 PT 226355.48 PD 380475.72

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Наше спільне завдання 
— розвивати державу і 

духовність. Адже віра — 
це фундамент, на якому 
ми можемо побудувати 

благополуччя і достаток. 
Це можна зробити лише 

через діалог».

Зміни пропонують 
матері Героїв

СОЦЗАХИСТ. У Міністерстві соціальної політики розпочато ро-
боту над удосконаленням соціального захисту сімей загиблих 
учасників бойових дій проти агресора на сході України. Відбува-
ється вона у співпраці представниками ГО «Незламні матері Укра-
їни» та БФ «Спілка матерів загиблих в АТО», сини яких загинули у 
2014—2015 роках.

За словами держсекретаря міністерства Віктора Іванкевича, за-
конодавство щодо захисників Вітчизни було виписано ще за ра-
дянських часів, а тому  потребує нагальних змін. Та  державним ор-
ганам влади непросто охопити все без допомоги громадянського 
суспільства. І це стане початком результативної співпраці.

Члени громадських об’єднань залишили фахівцям міністерства 
пропозиції щодо вдосконалення моделі соціального захисту родин, 
діти з яких полягли за незалежність України. «Усе, що ви написали, 
— це вже план дій який потрібно виконувати», — зазначив Вік тор 
Іванкевич. Оскільки пропозиції належать до різних компетенцій, не-
обхідно, щоб їх вивчили й опрацювали фахівці всіх департаментів, 
і тоді результат буде справді якісним.  

2,877 млрд дол. 
становив торік профіцит платіжного 

балансу. Це на 12% перевищує 
аналогічний показник 2017 року

ГОСТРА ТЕМА. Чому не карають тих, хто легковажить 
здоров’ям і життям власних дітей?

Стережіться: кір!

Прем’єр-міністр про формування спільного майбутнього 
у співпраці держави й духовенства 

3 5 
ПЕРСПЕКТИВИ 

Універсальний рецепт 
українським бізнесменам 
від Європейської бізнес-
асоціації: втриматися  
і не віддавати набуте

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

На Миколаївському 
заводі «Океан» 
планують 
відродити 
суднобудування
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
00131713
3. Місцезнаходження 
65031, м. Одеса, Миколи Боровського, б. 28-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(048) 705 20 56; (048) 705 20 79
5. Електронна поштова адреса 
n.poslavska@oblenergo.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.oblenergo.odessa.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому зна-

ченню пакета акцій
II. Текст повідомлення 

1. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» 28.01.2019 р. вих. №170214зв пакет влас-
ника акцiй — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (iдентифiкацiйний 
код 33947089) збільшився.

Розмiр частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) 
становив 33,999402 вiдсотка.

Розмiр частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) 
становить: 53,861315  вiдсотка.

ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна» здiйснює пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».
У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.
2. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕР-

ГО» станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» 28.01.2019 р. вих. №170214зв, пакет 
власника акцiй – ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. (iдентифiкацiйний код 34167415) зменшився.

Розмiр частки ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив 
18,799719 вiдсотка.

Розмiр частки ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становить: 0 
вiдсоткiв.

ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. здiйснювало пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».
У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.
3. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕР-

ГО» станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» 28.01.2019 р. вих. №170214зв, пакет 
власника акцiй – Приватне акціонерне товариство «Київобленерго» (iдентифiкацiйний код 23243188) зменшився.

Розмiр частки ПрАТ «Київобленерго» до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив 9,673459 
вiдсотка.

Розмiр частки ПрАТ «Київобленерго» пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становить: 0 вiдсоткiв.
ПрАТ «Київобленерго» здiйснювало пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».
У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» відсутня iнформацiя, щодо способу зміни розміру пакету акцій зазначеного акціонера.
4. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕР-

ГО» станом на 24.01.2019 р., сформованого ПАТ «Національний депозитарій України» 28.01.2019 р. вих. №170214зв акціо-
нером АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК НАФТОГАЗ» (iдентифiкацiйний код 
37719067).

Розмiр частки ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» до змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становив 0 вiдсоткiв.
Розмiр частки ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» пiсля змiни (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій) становить: 

17,534624 вiдсотка.
ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» здiйснює пряме володiння акцiями АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».
У АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй зазначеного акцiонера.

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

повідальність згідно із законодавством. 
2.
Голова Правління                    О. М. Ніверчук
     (підпис)           (ініціали та прізвище керівника) 
                                         29.01.2019 р.
                              (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Трейд Авангард Агро»
2. Код за ЄДРПОУ 00952806
3. Місцезнаходження: 03115, м.Київ, проспект Перемоги, 121В
4. Міжміський код та телефон, факс +38 044 393 40 50, +38 044 393 40 50
5. Електронна поштова адреса info_vekz@avangardco.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет: www.vekz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Тарасенко Володимир Олексійович (фізична особа не надала згоди на розкрит-

тя паспортних даних) звільнена з посади 28.01.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіта-
лу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому 
вираженні становить 0 грн; на посаді особа перебувала 02.04.2018-28.01.2019; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення — Наглядова рада, причи-
на прийняття цього рішення: За угодою сторін; підстави: Заява про звільнення.

Посадова особа Директор Кириченко Сергій Анатолійович (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) призначена на посаду 29.01.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капі-
талу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошо-
вому вираженні становить 0 грн; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відді-
лу служби безпеки товариства; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: три роки. Орган, що прийняв рішення про призначення — Наглядова рада, причина 
прийняття цього рішення: Протокол від 28.01.2019; підстави: Заява від 28.01.2019.

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

що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади: Директор Кириченко Сергій Анатолійович. М.П. 29.01.2019.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Борисов Андрій Олександрович, 27.11.1984 р.н., 

зареєстрований за адресою: Донецька область, Ні-
кольський (колишній — Володарський) район,  
с. Шевченко, вул. Шевченка, лінія 39-а, буд. 575, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 138, 139, 278 КПК України, 
вам необхідно з’явитись 06.02.2019 р., 07.02.2019 р. 
та 08.02.2019 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 (слід-
чий Онищенко) слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Академіка Ніль-
сена, буд. 33, для вручення повідомлення про пі-
дозру та пам’ятки про права підозрюваного, до-
питу як підозрюваного, у кримінальному прова-
дженні №22017050000000007 від 13.01.2017 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик, 
ухилення від явки на виклик та неповідомлення про 
неможливість з’явлення, настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України. Поважні причини, через 
які особа може не з’явитися на виклик, передбачені 
ст. 138 КПК України.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: квартира, від 18.12.2006 р., №8296, се-
рія та номер бланка САВ305533, яка знаходиться за 
адресою: м. Донецьк, бульвар  Шахтобудівників, буд. 
7-А, кв. 16, видане Управлінням комунальних ре-
сурсів Донецької міської ради, на підставі розпоря-
дження від 18.12.2006 р., № 8296, видано начальни-
ком управління С. В. Багачовим, на ім’я — Кононен-
ко Олександр Володимирович, Кононенко Ірина Ва-
леріївна, Кононенко Ілля Олександрович, Кононенко 
Антон Олександрович, вважати недійсним у зв’язку 
з втратою.

ТОВ «Меридіанінвестбуд» (код ЄДРПОУ 34998972): 
04128, м. Київ, Святошинський р-н, вулиця Академі-
ка Туполєва, будинок 17, повідомляє про скликання 
позачергових загальних зборів Учасників товариства 
2 березня 2019 р. о 10 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про звільнення директора товариства Данилен-

ко В. П. за власним бажанням.
2. Обрання нового директора товариства.
Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Академіка 

Туполєва, будинок 17. 
Телефон для довідок: 0672613840.

СПРАВА «КІН ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KIN v. UKRAINE)

(Заява № 46990/07)

Стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року
30 березня 2000 року щодо заявниці було порушено кримінальне прова-

дження у зв’язку з невиконанням рішення суду щодо поновлення на роботі. За 
твердженнями заявниці, 29 травня 2000 року приблизно о 09 год. 00 хв. праців-
ники міліції проникли в її будинок, побили та силоміць проти її волі доставили 
до кабінету слідчого. Заявницю звільнили цього ж дня приблизно о 13 год. 00 
хв. Наступного дня її оглянув судово-медичний експерт, який встановив наяв-
ність у заявниці тілесних ушкоджень. 

Заявниця звернулась до прокуратури зі скаргою щодо цих подій. Того само-
го дня судово-медичний експерт встановив, що тілесні ушкодження могли бу-
ти отримані за обставин, стверджуваних заявницею. За результатами дослід-
чої перевірки було прийнято постанову про відмову в порушенні кримінальної 
справи у зв’язку з відсутністю складу злочину. Зазначену постанову було ска-
совано та прийнято рішення про проведення додаткової перевірки, про резуль-
тати якої заявницю не було проінформовано. Зрештою матеріали справи були 
знищені після закінчення встановленого законом строку зберігання. 

Заявниця подала до суду цивільний позов, вимагаючи відшкодування шко-
ди у зв’язку з порушенням недоторканості її житла, її незаконним затриманням 
та жорстоким поводженням з нею 29 травня 2000 року. Дубенський міськра-
йонний суд встановив, що органи влади діяли неправомірно, порушили її пра-
во на недоторканість житла, право на свободу та право на повагу до людської 
гідності і присудив заявниці 500 гривень відшкодування моральної шкоди. Роз-
мір присудженого відшкодування заявниця оскаржувала в апеляційному та ка-
саційному порядку. Львівський апеляційний адміністративний суд залишив без 
змін постанову суду першої інстанції, а Вищий адміністративний суд України по-
вернув касаційну скаргу заявниці без розгляду, оскільки заявниця не дотрима-
лась процесуальних вимог.

Кримінальне провадження щодо заявниці завершилося 30 січня 2007 року 
вироком та покаранням у виді штрафу, проте у зв’язку із закінченням встанов-
леного законом строку давності її було звільнено від покарання.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ця скаржилася за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на жорстоке поводження з нею та приниження 
працівниками міліції, за пунктом 1 статті 5 Конвенції на незаконне позбавлен-
ня свободи протягом чотирьох годин 29 травня 2000 року та за статтею 8 Кон-
венції на порушення її права на повагу до житла. Крім того, заявниця скаржи-
лася за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість кримінального про-
вадження щодо неї. 

Розглядаючи скарги заявниці за статтею 3, пунктом 1 статті 5 та статтею 8 
Конвенції, Європейський суд вказав, що національні суди визнали, що орга-
ни влади діяли незаконно і порушили право заявниці на повагу до людської 
гідності, право на свободу, а також право на недоторканість її житла. Разом з 
цим, Європейський суд розглянув питання, чи було відшкодування, присудже-
не заявниці у цивільному провадженні, надане ефективним чином. З огляду на 
надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність будь-якого ефек-
тивного розслідування тверджень заявниці, Європейський суд дійшов висно-
вку, що їй не було надане адекватне відшкодування. У зв’язку з цим Європей-
ський суд констатував порушення статті 3, пункту 1 статті 5 та статті 8 Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці на надмірну тривалість кримінального прова-
дження щодо неї, Європейський суд звернув увагу, що воно тривало понад сім 
років та сім місяців у трьох інстанціях. Посилаючись на рішення у справі «Ме-
ріт проти України», Європейський суд вказав, що тривалість провадження у цій 
справі була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку». Європей-
ський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3, пункт 1 статті 5 та статтю 8 
Конвенції;

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

такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 11 700 (одинадцять тисяч сімсот) євро та додатково суму будь-якого по-
датку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 048 (одна тисяча сорок вісім) євро та додатково суму будь-якого по-
датку, що може нараховуватись заявниці, в якості компенсації судових та ін-
ших витрат, які мають бути сплачені на банківський рахунок її представника, 
пана М. Тарахкала;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку 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;

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ГРАФОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF GRAFOV v. UKRAINE)

(Заява № 4809/10)

Стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року
Заявник взяв участь в аукціоні з продажу арештованого майна та придбав 

металевий піднавіс, який згодом продав деякій приватній особі. 
Пізніше третя особа подала адміністративний позов про оскарження дій дер-

жавних виконавців та заявника, вимагаючи визнання дій державних виконав-
ців, пов’язаних з  арештом та продажем піднавісу, незаконними у зв’язку зі 
стверджуваним існуванням у неї права власності на цей піднавіс. Позов було 
задоволено.

Дізнавшись про це, приватна особа розірвала із заявником договір купівлі-
продажу піднавісу, і заявник повернув їй кошти.

Водночас проти державного виконавця за фактом перевищення службових 
повноважень було порушено кримінальну справу та у судовому порядку визна-
но його винним. Заявнику у провадженні було надано статус потерпілого, але в 
рамках цього провадження  він не подав цивільного позову про відшкодування 
коштів, сплачених ним за придбання піднавісу на аукціоні. 

Заявник ініціював цивільне провадження проти Державної виконавчої служ-
би України та обласного управління Державної казначейської служби України 
щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Розгляд справи в апе-
ляційному порядку виявився також безуспішним, а Верховний Суд України від-
мовив у відкритті касаційного провадження.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому відшко-
дування у зв’язку з позбавленням його права власності на майно з вини дер-
жавних органів. 

Європейський суд, розглянувши скаргу заявника, зауважив, що апеляцій-
ний суд не розглянув справу заявника у контексті положень Цивільного кодек-
су України, на які чітко та послідовно посилався заявник протягом усього про-
вадження, тим самим не розглянув пропорційність втручання держави у йо-
го майнове право та не встановив необхідний справедливий баланс. У зв’язку 
з тим, що заявник був позбавлений добросовісно набутого права власності, не 
отримавши відшкодування, Європейський суд констатував порушення статті 1 
Першого протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Кон-

венції;
3. Постановляє, що:

(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 
такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу:

(i)  4 257 (чотири тисячі двісті п’ятдесят сім) євро та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування матеріальної 
шкоди;

(ii)  900 (дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку 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;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «МАЛОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MALOV v. UKRAINE)

(Заява № 55876/08)

Стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року
Заявника було визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та при-

значено покарання у вигляді позбавлення волі строком на одинадцять років. 
Судами апеляційної та касаційної інстанції вирок заявника залишено без змін.

На запит Європейського суду для доповнення своєї заяви заявник звернув-
ся до суду першої інстанції, апеляційного суду та Верховного Суду України з 
клопотанням про надання копій документів, зокрема апеляційної та касаційної 
скарг та постанови Верховного Суду України. Заявнику було відмовлено у за-
доволенні клопотання у зв’язку з тим, що це не було передбачено законодав-
ством.

До Європейського суду заявник скаржився на низку порушень статті 6 Кон-
венції у зв’язку з непризначенням додаткової судово-медичної експертизи, не-
забезпеченням присутності свідка, відсутністю чіткості в обвинуваченнях, бра-
ком часу для підготовки свого захисту та відсутністю правової допомоги під час 
досудового слідства, а також за статтею 34 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція) у зв’язку з тим, що національні ор-
гани влади відмовили йому у надані копії документів, необхідних для обґрунту-
вання своєї заяви до Європейського суду.

Посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, Єв-
ропейський суд зазначив, що правова система України не передбачала для 
ув’язнених чіткої та конкретної процедури, яка б давала їм можливість отриму-
вати копії документів з матеріалів справи після закінчення кримінального про-
вадження. З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що відмовивши 
заявнику у наданні копій документів, держава-відповідач не дотрималася сво-
го зобов’язання за статтею 34 Конвенції забезпечити заявника всіма необхідни-
ми засобами, щоб дозволити Європейському суду провести належний та ефек-
тивний розгляд його заяви.

Розглянувши скарги за статтею 6 Конвенції, Європейський суд відхилив їх 
як явно необґрунтовані та визнав неприйнятними відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує неприйнятними скарги заявника за статтею 6 Конвенції;
2. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималася своїх зобов’язань за 

статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою органів влади надати заявнику копії 
документів для його заяви до Суду;

3. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить спра-
ведливу сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав заявник;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Вартість однієї секунди політичної реклами  
на телеканалі з логотипом «ATR Т» становить  

350-700 гривень з ПДВ. Вартість політичної реклами 
на радіоканалі з позивним «радіо Meydan»  

становить 100-200 гривень з ПДВ.

Втрачені: Свідоцтво про право плавання під держав-
ним прапором України, а також Свідоцтво про право 
власності для прогулянкових суден, видані Трансбезпе-
ка України на прогулянковий катер «Christy 6143», бор-
товий номер ua2430KV, зареєстрований на ім’я Філатова 
Бориса Альбертовича, вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 
009966 від 20.03.2009 р. на судно «Runner»,  
ід. № RUN00011J809, реєстраційний номер  

ХМЕ-0249-К, що належить Луценку Михайлу  
Петровичу, вважати недійсним.

Втрачені 

суднові реєстраційні документи 

на судно «СП-1», судновласник ПП «АНК»,

 вважати недійсними.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області перебуває обвинувальний акт по кримі-
нальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань за № 22018050000000012 від 17 січня 2018 
року за обвинуваченням Лезкана Ярослава Леопольдовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Лезкана Ярослава Лео-
польдовича в підготовче судове засідання на 11 лютого 2019 
року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає кримінальне провадження № 233/261/18 за обвинува-
ченням Красовського Сергія Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 29 січня 
1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, викликаєть-
ся до суду на 10.00 год. 13 лютого 2019 року для участі в судо-
вому засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, 
каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя B. C. Мартиненко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми-
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинувачених: Панька Романа Григорови-
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судове за-
сідання на 11 лютого 2019 року о 13 годині 00 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження № 1-кп/229/69/2019 за обви-
нуваченням Южика Бориса Володимировича за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачений Южик Борис 
Володимирович, 5 квітня 1955 року народження 
(останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька 
обл., вул. Космонавтів, буд. 32, кв. 79), викликаєть-
ся на 8 лютого 2019 р. о 09.00 годині до суду, зал су-
дового засідання № 1, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Головуючий суддя A. Л. Гонтар

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Лу-
пулишена Віктора Миколайовича, 01.07.1958 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. 
Л.Кобилиці, 23/2, для участі в судовому засіданні в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Лупулишена В. М. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України як 
обвинуваченого.

Поряд із цим Першотравневий районний суд м. Чернів-
ці повідомляє, що вищевказане кримінальне проваджен-
ня призначено до судового розгляду, який відбудеться о 10 
год. 30 хв. 6 лютого 2019 року в приміщенні Першотравне-
вого районного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 
105, каб. №8.

Суддя Вольська-Тонієвич О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, 
ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого 
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкі-
ної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Крас-
нофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 14.00 год. 11 
лютого 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судо-
вому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне 
провадження № 233/4574/17 за обвинуваченням Іг-
натова Д. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia) у порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачений Іг-
натов Денис Олександрович, 31.10.1979 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Собі-
нова, 129/36, викликається до суду на 13.30 год. 13 
лютого 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в 
судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року на-
родження, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Генерала Данилова, 36/15, у порядку  
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 26.02.2019 р. о 
13.00 год. до Димитровського міського суду Донецької 
області (адреса розташування: м. Мирноград Донецької 
області, вул. Центральна, 73; зал №1) для участі в судо-
вому засіданні у статусі обвинуваченої в кримінальному 
провадженні № 42016050000000653 від 25.07.2016 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування пові-
стки про виклик обвинувачена вважається належним чи-
ном ознайомлена з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ну Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 12.02.2019 року о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням 
судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Фруктова, 1-б), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 08 годині 45 хвилин 12.02.2019 р.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 19, під головуванням 
судді Бородія В. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Гайсинська державна нотаріальна конто-

ра Вінницької області, що розташована за 

адресою: вул. Б. Хмельницького, 23, м. Гай-

син Вінницької області, викликає спадкоєм-

ців померлого 1 січня 2018 року Корчового 

Василя Васильовича, 27 травня 1938 року на-

родження, який на день смерті проживав за 

адресою: вул. 2 провулок Пролетарський, 7, 

м. Гайсин Вінницької області.

Ліквідатором ПАТ «Технологічна аграр-
на компанія об’єднана» (ЄДРПОУ 33939991, 
адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 115б, 
офіс 304) проводиться конкурс із визначен-
ня торгуючої організації, яка буде задіяна як 
організатор проведення торгів (аукціону) з 
продажу майна банкрута в процедурі ліквіда-
ції. Пропозиції щодо порядку, умов та стро-
ків проведення торгів (аукціонів), суми вина-
городи, інформація щодо досвіду роботи з 
проведення торгів (аукціонів) приймається за 
адресою: 33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 
27/10, до 12.02.2019 року.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL40405; 2. F91GL40406
Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону
Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

1. Кредитний портфель, що скла-
дається з прав вимоги та інших 
майнових прав за 11819 беззастав-
ними кредитними договорами.  
2. Кредитний портфель, що скла-
дається з прав вимоги та інших 
майнових прав за 11458 беззастав-
ними кредитними договорами

www.prozorro.sale

21.02.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного 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/ 
41400-asset-sell-id-189905

Судова повістка
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по розгляду справи за 

обвинуваченням Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, внесеного в ЄРДР за № 42017010000000194 від 
17.11.2017 року, призначено на 12 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 15.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-

вини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-

дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-

ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду 

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпові-
дача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Мозолевська О. М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз Ірину Геннадіїв-
ну, 21 лютого 1978 р.н., як обвинувачену в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 42016000000002390, внесеному до ЄРДР 
14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 15 
год. 30 хв. 12 лютого 2019 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове засідан-
ня на підставі обвинувального акта в кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому за-
сіданні на 15 год. 30 хв. 12 лютого 2019 року, про що повідомити зацікавле-
них осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бикова Романа Михай-
ловича, 21.03.1973 року народження, як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальному провадженню №42016110350000157, внесеному до ЄРДР 
07.06.2016 року відносно Бикова Романа Михайловича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судовий розгляд на підста-
ві обвинувального акта в кримінальному провадженні, за яким висунуте обви-
нувачення Бикову Роману Михайловичу у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у відкритому судово-
му засіданні на 10 годину 00 хвилин 13 лютого 2019 року, про що повідоми-
ти зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за №22017011000000020 відносно Григорова Андрія 
Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 13.02.2019 р. об 
11.00 год. у приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Макси-
мівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 13.02.2019 р. о 09.15 год. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба М. О.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження відносно Панкова 
Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 
27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК 
України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання виклика-
ється Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 
27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке відбудеться 13 люто-
го 2019 року о 12.00 год. у приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд м. Києва 
викликає Марасанова Юрія Володимиро-
вича як обвинуваченого на 15 год. 30 хв. 
13 лютого 2019 року в справі за обвину-
ваченням Марасанова Юрія Володимиро-
вича, 19.04.1980 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України за адресою: м. Київ, вул. Сергієн-
ка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. В. Марченко

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксем-
бург, 11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 12.02.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (роз-
ташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Головня О. Ю., 18.01.1987 року народження (зареє-
стрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), ви-
кликається на 12.02.2019 року о 10.00 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя  
Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Рябкова Олександра Павло-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 13.02.2019 р. о 10.30 год. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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 Оздоба М. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошника Родіона Ва-
лерійовича (який зареєстрований за адресою: Луганська 
обл., м. Луганськ, кв-л Якіра, 8/107) як обвинуваченого в 
судове засідання по кримінальній справі № 426/16089/17 
за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 6 лютого 
2019 року о 14.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.
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ОГОЛОШЕННЯ

ВЕРХОВНИЙ СУД

УХВАЛА

25 січня 2019 року 
Київ
справа № 240/6263/18
провадження № Пз/9901/1/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:  
судді-доповідача Коваленко Н. В., суддів: Анцупової Т. О., Гімона М. М., Ста-
родуба О. П., Кравчука В. М., розглянувши подання судді Житомирського 
окружного адміністративного суду Попової О. Г. про розгляд Верховним Су-
дом як зразкової справи № 240/6263/18 за позовом ОСОБА_1 до Головного 
управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, третя особа 
— Житомирський обласний військовий комісаріат, про визнання дій непра-
вомірними, зобов’язання провести перерахунок та виплату пенсії, 

УСТАНОВИВ:
15 січня 2019 року до Верховного Суду надійшли матеріали адміні-

стративної справи № 240/6263/18 разом з поданням судді Житомирсько-
го окружного адміністративного суду Попової О. Г. про розгляд цієї справи 
Верховним Судом як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрун-
товано тим, що у провадженні Житомирського окружного адміністративно-
го суду перебуває 18 типових справ, відповідачем у яких є один і той самий 
суб’єкт владних повноважень, спір у яких виник з аналогічних підстав, у від-
носинах, що регулюються одними нормами права та у яких позивачами за-
явлені аналогічні вимоги.

Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Попо-
ва О.Г. ухвалою від 28 грудня 2018 року відкрила провадження у спра-
ві № 240/6263/18 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсій-
ного фонду України в Житомирській області, третя особа — Житомир-
ський обласний військовий комісаріат, про визнання дій неправомірними, 
зобов’язання провести перерахунок та виплату пенсії.

Згідно з позовними вимогами позивач просить:
– визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду 

України в Житомирській області щодо проведення перерахунку та виплати 
пенсії в неповному обсязі з 01 січня 2018 року без урахування суми серед-
ньомісячних додаткових видів грошового забезпечення;

– зобов’язати відповідача з 01 січня 2018 року провести перерахунок та 
виплату призначеної пенсії з урахуванням у складі грошового забезпечен-
ня для обрахунку пенсії середньомісячної суми додаткових видів грошово-
го забезпечення у розмірі 4892 грн 17 коп., яка була встановлена рішенням 
суду станом на 31 грудня 2017 року.

На обґрунтування позову зазначає, що із 17 вересня 2015 року отри-
мує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У жовтні 2018 року 
позивач встановив, що після проведення перерахунку пенсії з квітня 2018 
року до складу грошового забезпечення, з якого нарахований основний 
розмір пенсії, перерахованої з 01 січня 2018 року, не включено середньо-
місячну суму додаткових видів грошового забезпечення, встановлених по-
зивачу рішенням суду станом на 31 грудня 2017 року у розмірі 4892 грн 
17 коп.

Не погоджуючись із зменшенням розміру пенсії, позивач звернувся до 
Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області з 
вимогою усунути порушення законодавства України щодо нарахування пен-
сії в меншому розмірі та здійснити перерахунок пенсії з урахуванням серед-
ньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення, з яких нарахо-
вується пенсія, починаючи з часу перерахунку, встановленого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перераху-
нок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим кате-
горіям осіб», та виплачувати в повному обсязі пенсію, а також детально по-
яснити підстави зменшення основного розміру пенсії.

Відповідач — Головне управління Пенсійного фонду України в Житомир-
ській області — позивачу відмовило в задоволенні вимог та повідомило, 
що перерахунок пенсії здійснено виключно на підставі довідки Житомир-
ського обласного військового комісаріату, яку надано відповідачу на під-
ставі списків, направлених в ОВК із Головного управління Пенсійного фон-
ду України в Житомирській області. Крім того, зазначено, що згідно з по-
становою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про 
перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким ін-
шим категоріям осіб» позивачу з 01 січня 2018 року здійснено перераху-
нок пенсії. Пунктом 1 вказаної постанови Кабінету Міністрів України перед-
бачено, що перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням трьох складо-
вих оновленого грошового забезпечення, визначеного на 01 березня 2018 
року: посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням, відсо-
ткова надбавка за вислугу років. Урахування інших видів грошового забез-
печення ця постанова не передбачає.

Позивач вважає такі дії відповідача протиправними, оскільки призначен-
ня та перерахунок пенсії є різними за змістом і механізмом процедурами 
їх проведення.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою 
надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд дійшов ви-
сновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 
21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни, оскільки:

– позивачами у них є особи, звільнені з військової служби, які отриму-
ють пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (те-
риторіальний орган Пенсійного фонду України, на пенсійному обліку яко-
го перебувають позивачі);

– спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними 
нормами права (у зв’язку неперерахунком та невиплатою пенсії у повному 
обсязі з 01 січня 2018 року без урахування суми середньомісячних додат-
кових видів грошового забезпечення);

– позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, 
але однакові по суті: визнати протиправною бездіяльність та зобов’язати 
відповідача провести перерахунок та виплату пенсії з 01 січня 2018 року 
з урахуванням у складі грошового забезпечення для обчислення пенсії се-
редньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного су-
дочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами 
спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визна-
чених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративно-
го судочинства України справи щодо оскарження фізичними особами рі-
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчис-
лення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пен-
сійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та 
пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, до-
помоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовно-
го провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому прова-
дженні).

Відповідно до частини другої статті 263 Кодексу адміністративного судо-
чинства України справи, визначені частиною першою цієї статті, суд розгля-
дає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, пе-
редбачені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій спра-
ві, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за ре-
зультатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висно-

вки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зраз-
кової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного 
судочинства України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає 
перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рі-
шень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 – 263, 290 Кодексу ад-
міністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позо-

вом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Жито-
мирській області, третя особа – Житомирський обласний військовий комі-
саріат, про визнання дій неправомірними, зобов’язання провести перераху-
нок 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 
20 лютого 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, 
корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Установити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання ко-
пії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтвер-
джують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також 
документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до 
нього доказів позивачу та третій особі.

5. Установити третій особі п’ятнадцятиденний строк з дня отримання ко-
пії цієї ухвали для подання до суду пояснень щодо позову та документів, 
що підтверджують надіслання (надання) пояснень і доданих до них дока-
зів відповідачу та позивачу.

6. Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на по-
зовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що під-
тверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього до-
казів відповідачу та третій особі.

7. Установити третій особі десятиденний строк з дня отримання відзиву 
на позовну заяву для подання до суду пояснень щодо відзиву та докумен-
тів, що підтверджують надіслання (надання) пояснень і доданих до них до-
казів відповідачу та позивачу.

8. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на 
відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і докумен-
тів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них 
доказів позивачу та третій особі.

9. Установити позивачу триденний строк з дня отримання пояснень тре-
тьої особи для подання до суду відповіді на пояснення і документів, що під-
тверджують надіслання (надання) відповіді і доданих до неї доказів відпо-
відачу та третій особі.

10. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання пояснень 
третьої особи для подання до суду відповіді на пояснення і документів, що 
підтверджують надіслання (надання) відповіді і доданих до неї доказів по-
зивачу та третій особі.

11. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на 
відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам частин дру-
гої – четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

12. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учас-
ники справи можуть отримати за адресою на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

13. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій спра-
ві на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із за-
гальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

14. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що 
всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зраз-
кової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не під-
лягає.

Суддя-доповідач Н. В. Коваленко 
Судді Т. О. Анцупова, М. М. Гімон, О. П. Стародуб, В. М. Кравчук

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойло-
вої Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 13.02.2019 р. о 09.45 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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

Суддя Оздоба М. О.

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників 
Товариства, що 5 березня 2019 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н,  
с. Кобижча, вул. Трипільська, буд. 57, відбудуться 
чергові Загальні збори учасників Товариства.

Порядок денний зборів:
1. Про затвердження річних результатів діяльності 

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»: звіту ТОВ «ЗУБР Чернігів-
щини» за 2018 рік (у тому числі ДП «Товариство ша-
нувальників природи Козелецького району»).

2. Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР 
Чернігівщини» на 2019 рік.

3. Про надання щорічної відпустки директору То-
вариства.

З матеріалами з питань порядку денного можна 
ознайомитися за вищевказаною адресою. Телефон 
для довідок 095-341-27-08.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Говтвіна Юрія Ми-
колайовича (який зареєстрований за адресою: Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Гостра Могила, 156/8) як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/3321/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Говтвіна Юрія Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 12 лютого 2019 року об 
11.50 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

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

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/12313/18 відносно Захарченка Дмитра Федоровича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, 11.12.1980 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Зарічний, буд. 15, кв. 112, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Захарченка Дмитра 
Федоровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться  
11 лютого 2019 року об 11.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч.ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 12 лютого 2019 року о 
12 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Ковальчук Галину Леонідівну як обвину-
вачену в підготовче судове засідання для розгляду 
кримінального провадження відносно Ковальчук Г. Л. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК 
України, яке відбудеться 12 лютого 2019 року о 13 
год. 00 хв. у приміщенні Новопсковського районно-
го суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Ново-
псков Луганської області. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

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

Суддя В. В. Пронька

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Ва-
лерія Михайловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 11 лютого 2019 року об 11.30 
годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрип-
ник С. М.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/18452/18 відносно Козлова Сергія Івановича, 
07.11.1963 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Краснодон, вул. Шевченка, буд. 38, кв. 43, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Козлова Сергія 
Івановича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
11 лютого 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., 
Попова O. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Шадріна Романа Олександрови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: РФ, м. Єкатеринбург, 
пр. Леніна, 24а) у судове засідання з розгляду кримінальної 
справи №428/16666/18 за обвинуваченням Шадріна Романа 
Олександровича за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК 
України, яке відбудеться 11.02.2019 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого пе-
редбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. 
У разі відсутності можливості прибути до суду на встанов-
лений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідоми-
ти про неможливість з’явлення до суду шляхом подання зая-
ви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адре-
су суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 
70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бороді-
на Сергія Олексійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Бородіна Сергія Олексійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 11 
лютого 2019 року об 11.10 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: голову-
ючий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О.,  
Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коротен-
ка Романа Івановича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/8743/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Коротенка Романа Івановича за ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 
11 лютого 2019 року об 11.20 год.

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

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осі-
пенко Л. М.

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

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/1375/16-к відносно Улезька Володимира Івано-
вича, 01.01.1959 року народження, зареєстрованого за 
адресою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, буд. 50, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Улезька Воло-
димира Івановича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 11 лютого 2019 року о 12.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., По-
пова О. М.
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Oбласть Нiч День

Київська -1 +4 +2 +7
Житомирська 0 +5 +2 +7
Чернігівська -1 +4 +1 +6
Сумська -2 +3 0 +5
Закарпатська 0 +5 +7 +12
Рівненська 0 +5 +2 +7
Львівська 0 +5 +4 +9
Івано-Франківська 0 +5 +4 +9
Волинська 0 +5 +2 +7
Хмельницька 0 +5 +3 +8
Чернівецька 0 +5 +5 +10
Тернопільська 0 +5 +3 +8
Вінницька 0 +5 +3 +8

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 +4 +2 +7
Кіровоградська 0 +5 +3 +8
Полтавська -1 +4 +1 +6
Дніпропетровська -1 +4 +2 +7
Одеська +1 +6 +7 +12
Миколаївська +1 +6 +7 +12
Херсонська 0 +5 +7 +12
Запорізька 0 +5 +4 +9
Харківська +1 -4 0 +5
Донецька -2 +3 0 +5
Луганська 0 -5 -1 +4
Крим +1 +6 +9 +14
Київ +1 +3 +4 +6

Укргiдрометцентр

21 картина 
в 2D-графіці

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХИСНИКАМ КРАЇНИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ. Литовська ху-
дожниця Беата Куркуль відкрила виставку своїх картин у Сум-
ському центрі обслуговування учасників бойових дій, учасників 
АТО та членів їхніх сімей. Тут майстер представила 21 роботу, 
що виконані в 2D-графіці за допомогою комп’ютерних програм. 
Частина із героїв її робіт — реальні люди, переважно прикор-
донники.

За словами майстрині, коли п’ять років тому її чоловік став 
волонтером, почав співпрацювати здебільшого із захисниками 
кордону, які нині зображені на її полотнах. Зараз на творчому 
рахунку мисткині 80 портретних повнокольорових робіт.

У Сумах художниця вперше, а подібні виставки проводить 
упродовж останніх чотирьох років. 

Польська історична 
драма на великому 
екрані Харкова

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. У перший день лютого в харківському кінотеатрі 
«Планета Кіно» відбувся спеціальний показ польської історич-
ної кінодрами «Дивізіон надії» за участю Генерального консула 
Республіки Польща в Харкові Януша Яблонського та директо-
ра Польського інституту в Києві Бартоша Мусяловича. Стрічку 
представила творча знімальна група. 

Фільм, події якого розгортаються під час Другої світової вій-
ни, знято у співпраці з митцями з Великої Британії. Це історія 
про мужніх польських пілотів у лавах Повітряних сил Великої 
Британії і створення «Ескадрильї 303» — елітного винищуваль-
ного підрозділу. Цей загін став одним із найкращих і найефек-
тивніших бойових підрозділів свого часу.

Режисери кінострічки Деніс Деліч та Вєслав Саневський за 
основу сюжету взяли книжку Аркадія Фідлера — журналіста, 
який особисто пережив і записав історію легендарного бойово-
го підрозділу в книжці «Дивізіон 303».

Виставка, 
народжена війною

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. 
У Маріуполі в міському цен-
трі сучасного мистецтва і 
культури ім. А.І. Куїнджі від-
крили виставку «Військо-
во-польовий Арт», де експо-
нують різноманітні військо-
ві предмети із зони бойових 
дій на Донбасі, перетворені 
на арт-об’єкти з національ-
ною символікою. Цей мис-
тецький проект почали реа-
лізувати ще 2014 року, і від-
тоді в різних містах України 
вже відбулося 28 виставок, 
які досі поповнюють експо-
натами зі слідами війни, що 
тривалий час стоїть на поро-
зі Маріуполя. Зараз в експо-
зиції вже більш як 300 арт-
об’єктів, створених майстра-
ми народної творчості. Це 
гільзи, ящики для снарядів 

і цинки для п атронів, оскол-
ки, гітара, зроблена бійцями 
із гранатомета, маскувальні 
халати, каски, фляги та інші 
атрибути в ійни, зібрані на лі-
нії розмежування. 

І хоч виставку сприйма-
ють неоднозначно, в она, 
на думку багатьох 
мистецтво знав-
ців, — чергове 
підтвердження ,

що українці дуже творчі лю-
ди, які навіть у неймовір-
но важких умовах спромож-
ні перетворювати те, що є 
під рукою, на витвори мис-
тецтва. «У цих предметах 
залишився дух заперечен-
ня війни як трагедії. Цей 
спротив і заперечення реа-
лізується шляхом естетиза-
ції, завдяки роботі народ-
них художників», — переко-
нана директорка центру су-
часного мистецтва і куль-
тури ім. А.І. К уїнджі Ірина 
В олкова. 

Як уточнили організато-
ри виставки у прифронто-
вому місті, майстри з Доне-
цької та Луганської облас-
тей здебільшого не беруть-
ся працювати із військови-
ми атрибутами, оскільки для 
них ця тема дуже болюча. А 
відвідати «Військово-польо-
вий Арт» і побачити пред-
ставлені тут унікальні арт-
об’єкти маріупольці та гос-
ті міста зможуть упродовж 
лютого. 

Президентські стипендії — сильним духом
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКА. Сім стипенді й, 
по 7 тисяч гривень на місяць 
кожна, призначив Прези-
дент України паралімпійцям 
та дефлімпійцям Рівненщини. 
Це, зокрема, чемпіони Євро-
пи та призери чемпіонатів сві-
ту останніх двох років із дзю-
до, пауерліфтингу, параканое 
та їхні тренери. Юлія Галін-
ська, Олександр Косінов, Лю-
бов Семенюк, Микола Синюк, 
Давид Хорава. Ці прізвища 
уславлених спортсменів уже 
відомі постійним читачам на-
шої газети. Чи не про кожно-
го з них ми розповідали. На-
полегливою працею заслу-
жили президентські стипендії 
невтомні тренери Андрій Дем-
чук та Леонід Камлочук.

Усі стипендіати — вихован-
ці комунального закладу об-
ласної ради Рівненський ре-

гіональний центр з фізич-
ної культури і спорту інвалі-
дів «Інваспорт», який нещо-
давно відзначив 25-річчя. Ни-
ні тут тренуються півтори ти-
сячі спортсменів з інвалідніс-
тю, близько півсотні входять 
до складу національних збір-
них з різних видів спорту. До 
скарбнички нагород облас-
ті та України вони поклали 
впевнені перемоги не лише на 
чемпіонатах Європи та світу, 
а й на Паралімпійських іграх. 

Рівненський «Інваспорт» 
має постійну підтримку від 
обласної влади, і не лише в 
поліпшенні матеріальної ба-
зи. Приміром, торік суттєво 
збільшили суму винагороди, 
яку отримують спортсмени з 
обласного бюджету за пере-
моги на офіційних міжнарод-
них змаганнях. Бо для іміджу 
держави ці надзвичайно силь-
ні духом люди роблять неоці-
ненне. 

Стипендіатка Президента, дворазова бронзова призерка 
Паралімпійських ігор, володарка кубка світу із дзюдо 
Юлія Галінська важить лише 48 кілограмів

Ляльки-мотанки у камуфляжі — своєрідний оберіг наших захисників

Кожен арт-об’єкт в експозиції стверджує,  
що сила життя сильніша за силу смерті
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І хоч виставку сприйма-
ють неоднозначно, вона, 
на думку багатьох 
мистецтвознав-
ців, — чергове 
підтвердження,

Кожен арт-об’єкт в експозиції стверджує, 
що сила життя сильніша за силу смерті




