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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Цьогоріч ми обов’язково 

проведемо земельну 
реформу, що вже 

наступного року дасть 
змогу створити  

ринок землі  
на 40 млн гектарів».
 

ВіцЕпРЕМ’єР-МіНіСтР  
ГЕННаДіЙ ЗубКО:
«Щодо об’єднання 
громад ми проходимо 
безповоротну точку»
Демократія — це не лише вибори в парламент. Це можли-

вість і вміння особисто впливати на ті механізми, які на-
самперед важливі для твого життя, охорони здоров’я, допо-
магають виховувати дітей, забезпечують гідну старість. Цьо-
му й мала сприяти реформа з децентралізації, здійснювана 
урядом, яку нині багато експертів оцінюють як найважливі-
шу й найуспішнішу серед усіх реформ, започаткованих піс-
ля Євромайдану.

Про її перебіг, що вдалося зробити, і виклики, які сто-
ять перед новою владою, Укрінформу розповів віцепрем’єр-
міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій ЗУБКО.

— Щодо перспективних планів об’єднаних терито
ріальних громад. За 2019 рік мали бути на 100% сформо
вано такі плани для ОТГ, зокрема тимчасово окупованих 
територій Донецької та Луганської областей і АР Крим. 
На якому етапі ця робота?

— Маємо на цьому шляху три завдання. Перше: форму-
вання територіального устрою. Подивімося, в якому стані 
ми взяли країну у 2014-му: 10 998 громад — сільських, се-
лищних, дрібних міських. На сьогодні вже 4277 місцевих рад 
об’єдналися у 924 спроможні громади, і це дає змогу каза-
ти, що вже близько 40%, 10 тисяч об’єднали. Уже в цьому ро-
ці ми повинні завершити розроблення перспективних планів 
і показати, якою буде країна після об’єднання всіх громад.

Найоптимістичніший сценарій, коли всі громади спромож-
ні, — це близько 1400 громад. У перспективному плані, який 
маємо нині, приблизно 1540—1550 громад. Перспективний 
план сформовано на 85% території країни. Тож абсолютно 
реальне завдання — сформувати 100% покриття пер-
спективними планами всієї території України до кін-
ця року.

35,6 млн тонн 
зерна намолочено з площі 9,4 млн га  

(94% прогнозу) за середньої 
врожайності 38,5 центнера з гектара 

СПОЖИВАЧ. Аналіз Закону №2639-VIII «Про інформацію  
для споживачів щодо харчових продуктів» 

Що ми їмо: нові правила 
читання етикетки

Президент про розвиток державно-приватного 
партнерства в аграрній галузі
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У 200-річчя із дня народження 
видатного мислителя Пантелеймона 
Куліша згадуємо, що він був 
послідовним популяризатором 
усього українського

ЮВІЛЕЙ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Стратегії 
популяризації української мови 
до 2030 року «Сильна мова — 
успішна держава»
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у серпні ціна на газ ще зменшиться
ТАРИФИ. НАК «Нафто-

газ України» відповідно до 
доручення Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана 
зобов’язана у серпні знизи-
ти ціну природного газу для 
населення ще на 265 гри-
вень за тисячу кубічних ме-
трів.

Відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів від  
3 квітня 2019 р. №293, з 
червня НАК «Нафтогаз 
України» зобов’язана про-
давати для населення газ за 

ціною, найнижчою на одно-
му з чотирьох майданчиків:

1. Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі — се-
редня митна вартість імпор-
тованого газу в липні стано-
вила 4812 гривень за тисячу 
кубічних метрів без ПДВ.

2. Українська енергетич-
на біржа — газ на серпень у 
липні продали за ціною 4654 
гривні за тисячу кубічних ме-
трів без ПДВ.

3. НАК «Нафтогаз Украї-
ни» — газ для промисловос-

ті за передоплатою, встанов-
леною на серпень, 4640 гри-
вень за тисячу кубічних ме-
трів без ПДВ.

4. За ціною ПСО, відповід-
но до постанови Кабінету Мі-
ністрів від 19 жовтня 2018 р. 
№867, що на липень розра-
хована як 7185 гривень за 
тисячу кубічних метрів без 
ПДВ.

Найнижчою виявилася ці-
на НАК «Нафтогаз України». 
Тому ціна газу в серпні для 
населення без ПДВ, тарифів 

на транспортування і поста-
чання становитиме 4640 гри-
вень за тисячу кубічних ме-
трів, що менше на 265 гри-
вень, ніж ціна в липні 4905 
гривень. 

Департамент інформа-
ції та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів нагадує, що уряд 
3 квітня цього року ухвалив 
постанову №293 і зобов’язав 
НАК «Нафтогаз України» з 
червня продавати для насе-
лення газ дешевше.
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європейський суд з прав людини та україна

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

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

СПРАВА «КОРОСТИЛЬОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KOROSTYLYOV v. UKRAINE)

(заява № 37790/18)
Стислий виклад рішення від 11 липня 2019 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився 
за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання його під вартою. Заявник також 
скаржився за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Європей-
ського суду на відсутність компенсації за незаконне затримання або тримання під вартою 
та на надмірну тривалість кримінального провадження.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, поси-
лаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», дій-
шов висновку, що у цій справі тривалість досудового тримання заявника під вартою була 
надмірною та констатував порушення цього положення Конвенції. 

Європейський суд також розглянув інші скарги заявника та, посилаючись на свою попе-
редню практику у справах щодо України, дійшов висновку, що було порушено пункт 5 стат-
ті 5 Конвенції у зв’язку з відсутністю або неналежним відшкодуванням за незаконне затри-
мання або тримання під вартою та пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з надмірною триваліс-
тю кримінального провадження.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо 

надмірної тривалості досудового тримання під вартою;
3. Постановляє, що було порушено Конвенцію щодо інших скарг, поданих за усталеною 

практикою Суду (див. таблицю у додатку);
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазна-

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

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має 
бути додано три відсоткові пункти.»

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

(заяви № 61109/10 та № 33773/18)
Стислий виклад рішення від 11 липня 2019 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржили-
ся за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у 
національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

Розглянувши усі надані матеріали, Європейський суд зазначив, що скарги двох заявни-
ків у заяві № 61109/10 є неприйнятними, оскільки вони вступили у провадження пізніше та 
тривалість провадження у їх справах не була надмірною або нерозумною. З огляду на це Єв-
ропейський суд дійшов висновку про необґрунтованість цих скарг та відхилив їх відповідно 
до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Розглянувши скарги решти заявників, Європейський суд дійшов висновку, що трива-
лість цивільних проваджень у їх справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумно-

го строку» і у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми 
скаргами. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд констатував пору-
шення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2.  Оголошує скарги пана Лебяка та пана Рошка у заяві № 61109/10 неприйнятними;
3.  Оголошує прийнятними скарги решти заявників щодо надмірної тривалості цивіль-

них проваджень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юри-
дичного захисту;

3.  Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Кон-
венції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;

4.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, за-

значені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-від-
повідача за курсом на день здійснення платежу;

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

СПРАВА «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГРИВНА» ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF EDITORIAL BOARD OF GRIVNA NEWSPAPER v. UKRAINE)

(заяви № 41214/08 та № 49440/08)
Стислий виклад рішення від 16 квітня 2019 року

У 2006 році редакція регіональної газети «Гривна» (далі — підприємство-заявник) опу-
блікувала дві критичні статті, які містили негативні твердження про суддю І., голову Апеля-
ційного суду Херсонської області (далі — І.).

Обидві статті стосувалися питання обрання І. суддею безстроково, яке Верховна Рада 
України відклала у зв’язку з обвинуваченням його у корупції. Перша стаття висвітлювала 
парламентські дебати щодо звинувачень І. у посадовому злочині. У другій статті повідомля-
лось про позов за наклеп, який І. подав у зв’язку з першою статтею, та висувалось припу-
щення, що І. був причетним до нападу на C.

І. ініціював провадження у національних судах окремо щодо першої та другої статті. На-
ціональні суди встановили, що статті були швидше образливими та такими, що завдали 
шкоди репутації І., аніж інформативними.

У провадженні щодо першої статті національні суди поставили під сумнів твердження 
підприємства-заявника, що родич І. у Верховному Суді України допоміг йому «почувати-
ся впевненіше», що фотографія, яка була зроблена без згоди І., зображала його у «певно-
му вигляді», а також цитати щодо кола зв’язків І. з впливовими особами. Національні су-
ди також дійшли висновку, що твердження у другій статті про напад на C. не ґрунтувались 
на «переконливих фактах».

За результатами апеляційного та касаційного перегляду рішення судів першої інстанції 
були залишені без змін, а підприємство-заявник було зобов’язано сплатити 148 євро судо-
вого збору у провадженні щодо першої статті та 7450 євро відшкодування шкоди у прова-
дженні щодо другої статті.

Під час провадження щодо першої статті Верховний Суд України передав справу на роз-
гляд до суду іншої області у зв’язку з клопотанням підприємства-заявника, у якому були ви-
словлені сумніви щодо безсторонності судді, у провадженні якого перебувала справа щодо 

першої статті. Проте клопотання було задоволено запізно, оскільки суддя, про якого йшла 
мова, вже ухвалив рішення.

Наприкінці 2006 року Верховна Рада України обрала І. суддею безстроково.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) підприємство-заяв-

ник скаржилося за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція), що суддя, у провадженні якого перебувала справа щодо 
першої статті, не був безстороннім, а цей суд не був «судом, встановленим законом». Во-
но також стверджував про порушення статті 10 Конвенції у зв’язку з тим, що рішення наці-
ональних судів щодо двох опублікованих ним статей порушили його право на свободу ви-
раження поглядів.

Розглянувши скарги підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Європей-
ський суд констатував порушення у зв’язку з відсутністю об’єктивної безсторонності судді, 
у провадженні якого перебувала справа щодо першої статті. Решту скарг підприємства-за-
явника за цим положенням Конвенції Європейський суд відхилив у зв’язку з необґрунтова-
ністю, оскільки ніщо не вказувало на свавільність або явну необґрунтованість тлумачень на-
ціональними судами положень національного законодавства.

Щодо скарг підприємства-заявника за статтею 10 Конвенції Європейський суд наголо-
сив на низці критеріїв, сформованих у його практиці, за допомогою яких урівноважують-
ся права на свободу вираження поглядів та на захист приватного життя. Європейський суд 
розглянув підходи національних судів до прийняття рішень щодо обох статей підприєм-
ства-заявника у світлі цих критеріїв та дійшов висновку про порушення статті 10 Конвен-
ції щодо низки тверджень у першій та другій статті підприємства-заявника. Щодо решти 
тверджень в обох статтях Європейський суд констатував відсутність порушення згадано-
го положення Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує неприйнятною скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що суд першої інстан-

ції у провадженні щодо статті А не був «судом, встановленим законом», а решту скарг у за-
яві — прийнятними;

3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю 
об’єктивної безсторонності судді, у провадженні якого перебувала справа щодо статті А;

4. Постановляє, що було порушено статтю 10 Конвенції у зв’язку з рішеннями націо-
нальних судів щодо тверджень А1, А2, А5 — А8, фотографії І. з цитатою з Біблії та твер-
джень В4 і В5;

5. Постановляє, що не було порушено статтю 10 Конвенції у зв’язку з рішеннями націо-
нальних судів щодо решти оскаржуваних елементів статей А та B;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповід-

но до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити підприємству-заяв-
нику 4 000 (чотири тисячі) євро та додаткового суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має 
бути додано три відсоткові пункти;

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

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/1305/2019, 
справа №761/41270/2019 за обвинувачен-
ням Жириновського Володимира Воль-
фовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27,  
ч. 3 ст. 258-5 КК України, Дєгтярьова Ми-
хайла Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 258-5 КК України, Діденка Олек-
сія Миколайовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
258-5 КК України, згідно Єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва 
повідомляє, що судове засідання по ви-
щевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться: 23.08.2019 року о 09 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 508.

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

Суддя Овсеп’ян Т.В.

До уваги
приватного підприємства  

«ІНФОРМАЦІЙНО- 
КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР 

АСБОУ» 
(ідентифікаційний код 34507830)

У зв’язку з неотриманням приватним 
підприємством «ІНФОРМАЦІЙНО-КОН-
САЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» (ідентифі-
каційний код 34507830) рішення Тимча-
сової адміністративної колегії Антимоно-
польного комітету України від 26.04.2019 
№ 22-р/тк, рішення розміщено на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://www.amc.gov.ua) 
в розділі «Головна — До уваги суб’єктів 
господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі 
пункту 33 Правил розгляду заяв і справ 
про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції, затвердже-
них розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 19 квітня 1994 року  
№ 5, зареєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України 6 травня 1994 року за № 90/299 
(у редакції розпорядження Антимоно-
польного комітету України від 29 червня 
1998 року № 169-р) (із змінами).

До уваги
товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«АКЦЕПТ ОНЛАЙН»
 (ідентифікаційний код 40429394)
У зв’язку з неотриманням товари-

ством з обмеженою відповідальністю 
«Акцепт Онлайн» (ідентифікаційний код 
40429394) рішення Тимчасової адміні-
стративної колегії Антимонопольного ко-
мітету України від 08.04.2019 № 16-р/тк 
та розпорядження Тимчасової адміністра-
тивної колегії Антимонопольного комітету 
України від 20.05.2019 № 1-рп/тк, рішен-
ня та розпорядження розміщено на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://www.amc.gov.ua) 
в розділі «Головна — До уваги суб’єктів 
господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі 
пункту 33 Правил розгляду заяв і справ 
про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції, затвердже-
них розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 19 квітня 1994 року  
№ 5, зареєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України 6 травня 1994 року за № 90/299 
(у редакції розпорядження Антимоно-
польного комітету України від 29 червня 
1998 року № 169-р) (із змінами).

Житомирський апеляційний суд викли-

кає обвинуваченого Васильєва Миколу 

Олександровича у кримінальному прова-

дженні за ст.ст. 258-3 ч. 1, 260 ч. 2 КК Укра-

їни у судове засідання на 12 год. 00 хв. 26 

вересня 2019 року в приміщення суду по 

вул. Святослава Ріхтера, 24 у м. Житоми-

рі для участі в розгляді апеляційної скар-

ги захисника Коки В.А. на вирок Корольов-

ського районного суду м. Житомира від 

28.02.2019.

Суддя Ю. В. Широкопояс

Згідно Протоколу загальних зборів 
учасників № 02-08-2019 ТОВ «ІЛ-СОЛЕ» 
від 02.08.2019 р. прийнято рішення що-
до припинення Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ІЛ-СОЛЕ» (49000, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ву-
лиця Глинки, будинок 17 А, офіс 28, код  
ЄДРПОУ: 34823554) шляхом його лікві-
дації у добровільному порядку. Головою 
ліквідаційної комісії призначено Мудрика 
Олександра Олександровича. Заяви кре-
диторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації даного оголошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Во-

лодимирович, 23.02.1977 року народжен-
ня, відповідно до cт. ст. 134, 135, 323 КПК 
України викликається на 15 год. 30 хв. 
20.08.2019 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, 2 поверх, каб. 204, суд-
дя Антонюк О.В., тел. (0382) 67-15-64, для 
проведення підготовчого судового за-
сідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст. 139 КПК України.

Суддя О.В. Антонюк

Суднові реєстраційні документи на суд-

но «Sea Ray 270 SD» № SERR7860A404, 

з реєстраційним бортовим номером  

«ВОЯЖЕР», судновласник Лейдікер Олек-

сандр Сергійович,

вважати недійсними.
Четверта Харківська міська державна 

нотаріальна контора повідомляє про те, 
що після смерті 30 квітня 2006 року По-
пкової Наталії Адріанівни, 1914 р.н., від-
крилася спадщина. Спадкоємцям, які ба-
жають оформляти спадщину, прохання 
звертатися до відокремленого підрозділу 
4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Ва-
силя Мельникова, 2.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/502/2019 за обвинувачен-
ням Опанасюка Олександра Дмитровича за ч. 1 ст. 111 КК України,  
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016000000002764 від 07.10.2016 року. Шевченківський районний 
суд м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 22.08.2019 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя П.Л. Слободянюк

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Лісовської Валентини Володими-
рівни, 27.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Лісовська 
Валентина Володирівна, 27.12.1949 року народження, обвинувачена у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 20 серпня 2019 року о 09-30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко А.М. У разі 
неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А.М. Педенко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 20 серпня 
2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-А, каб. № 507, обвинувачену Блоху Олену Володимирівну, 11 трав-
ня 1969 року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-З КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М.С. Антонюк

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: GL3N08117-GL3N08119, GL3N05412
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:

23.09.2019

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 лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/43829-asset-sell-
id-209300,43837-asset-sell-id-209409

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: GL3N08105, GL3N08109,GL3N08104, GL3N08113, GL4N08106-

GL4N08108, GL4N08111-GL4N08112, GL4N08114
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:

29.08.2019

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 лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/43843-asset-sell-id-209455

Втрачений військовий кви-

ток, виданий Києво-Святошин-

ським районним військовим ко-

місаріатом на ім’я Войко Тимур 

Станіславович, 

вважати недійсним.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Ві-
талія Борисовича, 11.06.1960 р. н. як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/3193/19 1-кп/296/508/19 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судове засі-
дання під головуванням судді Шимон Л. C. , що відбудеться 14.08.2019 
року о 9 год. 30 хв. та 23.08.2019 року о 9 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу Артема 
Володимировича, 18.01.1975 р. н. як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/10028/17 1-кп/296/378/19 у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судове засі-
дання під головуванням судді Шимон Л.С. , що відбудеться 15.08.2019 
року о 9 год. 30 хв., 05.09.2019 року о 9 год. 30 хв. та 24.09.2019 року о 
9 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Волчко-
ва Єгора Ігоровича як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1788/18 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, у судове засідання під головуванням 
судді Янчук Н.П., що відбудеться 29.08.2019 року о 15-30 год., та у 
судове засідання на 04.10.19 р. о 12:00 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
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вітру
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хмарність

хмарно
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +24 +29 Черкаська +11 +16 +24 +29
Житомирська +12 +17 +24 +29 Кіровоградська +11 +16 +24 +29
Чернігівська +12 +17 +24 +29 Полтавська +11 +16 +24 +29
Сумська +12 +17 +24 +29 Дніпропетровська +11 +16 +24 +29
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Вінницька +11 +16 +24 +29 Київ +15 +17  +25 +27
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На Закарпатті вшановували  
Боржавську вузькоколійку

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

РЕТРОПОТЯГ. Шануваль-
ники подорожей залізницею, 
а також численні туристи дня-
ми могли проїхатися  однією 
з найстаріших в Україні і єди-
ною на Закарпатті вузькоко-
лійкою на особливих умовах 
— без оплати і з різноманіт-
ними розвагами. Такий пода-
рунок їм зробили залізнични-

ки у день Боржавської вузько-
колійки. 

У Берегівському депо у старо-
винні вагони сіли майже 100 паса-
жирів з України й сусідньої Угор-
щини, де вузькоколійки серед ту-
ристів вельми популярні. Вони 
прийшли, щоб насолодитися пе-
ребуванням в особливому потя-
зі, мальовничими краєвидами, які 
відкриваються обабіч залізниці. 

З Берегова потяг рушив до 
Виноградова, звідти — до стан-

ції Хмільник на Іршавщині, а по-
тім у зворотному напрямку. Па-
сажирів не стомила майже 7-го-
динна поїздка завдяки зупинкам. 
На станції Хмільник на них чека-
ли виступи колективів художньої 
самодіяльності, ознайомлення зі 
старовинним технічним облад-
нанням вузькоколійки. Серед них 
семафор, який і нині успішно ви-
конує функції, які нині перекладе-
но на світлофори. А ще давній за-
лізний міст, комутатор тощо. 

Усе ще тривають дискусії до-
вкола доцільності збереження 
ретропотяга. Та туристи давно 
довели його необхідність і цін-
ність, бо із задоволенням подо-
рожують ним. Щодо звичайних 
пасажирів, то вони теж корис-
туються послугами «Анці Куш-
ницької», як люди звуть вузь-
коколійку. В постійному режимі 
«сільський експрес» курсує для 
всіх  щопонеділка, щочетверга 
та щонеділі. 

Як Джек допоміг 
урятувати Бузю

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК. Від-
недавна на обійсті жителів сели-
ща Хотінь Сумського району Ми-
коли і Людмили Петленків меш-
кає лелека, який  завдяки собачій 
кмітливості й людській доброті за-
лишився живим і нині набирається 
сил. Ця історія трапилася наприкін-
ці червня, саме після буревію.

За словами Миколи Михайлови-
ча, вранці він ішов на прогулянку 
разом із домашнім улюбленцем ні-
мецькою вівчаркою Джеком. Псо-
ві, попри миролюбний характер, 
чомусь не подобаються кури і ко-
ти, хоч до решти живності ставить-
ся цілком лояльно. Наприкінці го-
роду собака напружився і спробу-
вав потягти господаря вбік, до ку-
щів. Але той не піддався і йшов да-
лі до водонапірної вежі, на вершечку якої лелеки облаштували гніз-
до. Уже кілька років птахи виводять тут малят. Ось і минулого берез-
ня оселилися.

Коли повертали додому, Джек знову на тому самому місці спро-
бував завернути. 

Одвівши собаку додому, Микола Михайлович повернувся і зазир-
нув у кущі. Там побачив маленького бузька із… зв’язаними ногами 
і підв’язаним крилом. Мабуть, лелеки-батьки десь знайшли тонень-
ку вірьовку і доправили на вежу як матеріал для гнізда. А малюк у 
ній заплутався і борсаючись випав додолу. Видно, вдарився добря-
че. «Ось тобі й Джек, — подумалося. — Виходить, не помилився — 
відчув птаха».

Забравши лелеку, відніс додому. Разом із дружиною напоїв пташ-
ку, дав хліба, трішки риби. Найду назвали Бузею, бо не могли ви-
значити, якої статі. Хоч пізніше, коли Бузя став вимагати їжу, запідо-
зрили: мабуть, парубок, бо доволі безцеремонний і безапеляційний.

Ось так і живе Бузя на обійсті — у літньому душі, який слугує йо-
му і за спальню, і за кухню. За місяць зміцнів, уже й поривається ле-
тіти, але господарі бояться відпускати. А що ж батьки малюка? Схо-
же, не переймаються долею синочка: жодних ознак занепокоєння.

А тим часом Микола з Людмилою чекають дня, щоб передати Бу-
зю законним батькам.

Судді відреставрують історичну будівлю 
у Полтаві

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДРОДЖЕННЯ. Корпус-
ний парк з пам’ятниками у цен-
трі Полтави називають одним 
з восьми чудес міста над Вор-
склою. Шарму цій місцині до-
дає велична білосніжна будів-
ля колишнього Петровського 
кадетського корпусу, яка, про-
те, тривалий час занедбана. Її 
викуповували й перепродува-
ли, але чомусь ніхто не рестав-
рував. І тільки тому, що її буду-
вали справжні майстри своєї 
справи, і завдяки громадським 
активістам, які їздили до Києва 
для вирішення цього болючого 
для полтавців питання, нарешті 
з’явилась надія, що вона таки 
відродиться у колишній величі. 

А допомогла небайдужим лю-
дям у цьому державна судова 
адміністрація, яка виявила ба-
жання взяти багатостраждаль-
не приміщення на баланс. У неї 
вже є певний досвід відновлен-
ня історичних будівель. Зокре-
ма торік її коштом відреставру-
вали колишні казарми у центрі 
Харкова і розмістили там Хар-
ківський апеляційний господар-
ський суд. Якщо відреставру-
ють і кадетський корпус, у ньо-
му розмістять три районні суди 

Полтави, які планують об’єднати 
в один окружний. На першому 
поверсі відреставрованої будівлі 
зроблять приміщення з окремим 
входом під громадський простір. 
Його за мінімальну плату мо-
жуть передати місту. Та спер-
шу там хочуть розмістити місь-
кий музей або експозицію істо-
рії кадетського корпусу. Коли це 
відбудеться, у Полтаві звільнять 
приміщення для двох дитсадків, 
у яких нині працюють два район-
ні суди.

Реставрувати кадетський 
корпус мають почати навесні 
2020 року. Об’єкт уже дослідили 
німецькі фахівці. А поки що йо-
го треба перекрити, щоб уберег-
ти від подальшої руйнації, бо дах 
будівлі зовсім дірявий. На її рес-
таврацію доведеться залучити 
значні кошти. Тільки цього року 
на це використають 220 мільйо-
нів гривень. Полтавський кадет-
ський корпус за часів імперії був 
найстарішим та найпрестижні-
шим навчальним закладом на 
території сучасної України. По-
тім у будівлі розмістилося Пол-
тавське вище зенітно-ракетне 
училище. Головний корпусний 
будинок зведено у 1835—1840 
роках у стилі пізнього класициз-
му під керівництвом архітектора 
М.І. Бонч-Бруєвича. 
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 Микола Петленко із Бузею

Що дах у будівлі дірявий, добре видно з висоти 
пташиного польоту

Кадети Полтавського корпусу крокують на вишкіл. 1900 рік
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