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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 листопада 2019 року
USD 2465.7612 EUR 2734.5292 RUB 3.8777 / AU 367040.88 AG 4449.47 PT 228082.91 PD 437426.04

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Ми маємо намір через 

приватизацію зменшувати 
участь держави й 

державних компаній на 
конкурентних ринках. 

Водночас розуміємо 
важливість 

існування сильного 
інституту 

захисту 
конкуренції».

НАК надаватиме 
перевагу газу з Європи 

ЕНЕРГОНОСІЇ. ЄБРР оприлюднив перелік постачальників 
газу, які пройшли попередню кваліфікацію й отримали пра-
во брати участь у тендерах на закупівлю газу НАК «Нафтогаз 
України» на кошти ЄБРР, залучені в межах розміщення євроо-
блігацій. Ідеться про частину розміщених у листопаді семиріч-
них єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів під 7,625% річ-
них. Компанія може використовувати до 120 мільйонів євро для 
закупівлі газу в європейських постачальників, які пройшли по-
передній відбір. Ось перелік постачальників, які пройшли про-
цедуру попереднього відбору й були узгоджені з ЄБРР: CEZ a.s. 
(Чеська Республіка); GHG Emissions Traders and Consultants 
Ltd (Велика Британія); Alpiq Energy SE (Чеська Республіка); 
MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія); Axpo Solutions AG 
(Швейцарія); DXT Commodities SA (Швейцарія); EDF Trading 
Limited (Велика Британія); Uniper Global Commodities SE  
(Німеччина); RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина); ENGIE 
SA (Франція); Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія). 

21,4 млрд дол. 
становили міжнародні валютні резерви 

України на початок листопада.   
Це відповідає жовтневому показнику

АНЕКСІЯ. Мілітаризація Криму й гібридний тиск на його 
жителів відбуваються сплановано й послідовно

Прем’єр-міністр про особливу роль Антимонопольного 
комітету на сучасному етапі реформування країни

2 6 
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Уряд оприлюднив 
дорожню карту розвитку 
митної  інфраструктури, 
спрямовану на оптимізацію 
контролю перетину кордону   

МЕТА

«Урядовий кур’єр» надалі  
консультує читачів з актуальних питань. 
Цього разу йдеться про нові правила 
надання житлових субсидій та пільг  
на житлово-комунальні послуги
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Ми за трубу ще повоюємо
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА. Добудова «Північного потоку-2» не спричинить скасування 
транспортування російського газу через українську ГТС

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Після того як Данія нарешті 
надала дозвіл на будівни-

цтво скандального газопроводу 
«Північний потік-2»,  незворотна 

його добудова стає дедалі реаль-
нішою. Після цього Україні до-
ведеться дуже сутужно, оскіль-
ки велика частина газу, який 
транспортують нашою ГТС, піде 
дном Балтійського моря. Невже 
Україна не може виторгувати 

для себе преференцій? Наскіль-
ки трагічна добудова «Північно-
го потоку-2» для нашої країни й 
ГТС і чи можливо запобігти різ-
ним ризикам та викликам, які 
стоять перед українською еко-
номікою?

Цікаву думку із цього при-
воду висловив польський екс-
перт з енергетичних питань 
Войцєх Якубік: «Данці дали 
згоду на створення «Північно-
го потоку-2», але це не озна-
чає, що проєкт буде готовий 

до кінця 2019 року. Його реа-
лізація може затриматися на-
віть на пів року з огляду на те, 
що об’єднати німецький і дан-
ський відрізки газопро-
воду можуть лише на-
весні». 

Півострів  
порушених прав
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європейський суд з прав людини та україна

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

ДОКУМЕНТИ

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 42016050000000861 від 23 серпня 2016 року, за 
підозрою Федоренка Сергія Миколайовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федоренка Сергія Миколайо-
вича в судове засідання на 18 листопада 2019 року о 09 годині 
30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костян-
тинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

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

Суддя А. І. Міросєді

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з 
реалізації сталі сортової та листової, електродів зварюваль-
них, метизів, труб водогазопровідних, прокату кольорових 
металів, ізоляційних матеріалів, кабелю та проводів, інстру-
ментів, запчастин, пиломатеріалів, ниток, стрічок, тканин, 
олії соняшникової рафінованої, дизельного пального.

Аукціон відбудеться 29 листопада 2019 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: Одінцова Л. А. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66), 
Шамрай Ю. П. (234-13-97).

Детальна інформація про умови проведення аукціону  
розміщена на офіційному вебсайті Держрезерву України — 

www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України ого-
лошує повторний аукціон з реалізації масла 
солодковершкового селянського, консервів 
рибних, товарів медичного призначення.

Аукціон відбудеться 19 листопада 2019 р. 
о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Одінцова Л. А.  
(235-17-42), Шамрай Ю. П. (234-13-97).
Детальна інформація про умови проведення 

аукціону розміщена на офіційному 
вебсайті Держрезерву України — 

www.gosrezerv.gov.ua.

Для проведення слідчих (розшуковик) дій, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій тери-
торії України», до прокуратури Автономної 
Республіки Крим (з постійним місцем дисло-
кації у м. Херсон Херсонської області) за адре-
сою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й по-
верх, необхідно з’явитись 12 листопада 2019 
року об 11:00 годині підозрюваному Кретову 
Дмитру Анатолійовичу, 20.01.1973 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Перемоги, буд. 42,  
кв. 36.

Житомирське обласне територіальне відділен-
ня Антимонопольного комітету України повідо-
мляє, що адміністративною колегією відділення при-
йнято рішення від 26.07.2019 № 56/6-р/к у справі  
№ 56-3.5/19-2018 про визнання вчинення ФОП До-
марецьким О. Ю. (РНОКПП 2518906790) порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції та 
накладення штрафу у розмірі 11 482,00 грн.

Копію рішення можна отримати у приміщенні від-
ділення за адресою: м. Житомир, майдан С. П. Ко-
рольова, 12.

Харківське обласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє про розміщення на 
офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua роз-
поряджень від 30.07.2019 № 130-рп/к про початок розгля-
ду справи № 2/01-109-19 щодо ТОВ «ІНТЕР-КП» (іден-
тифікаційний код 33395456) та ФОП КАРАКАПТАНОМ 
ДМИТРОМ ВАЛЕРІЙОВИЧЕМ (ідентифікаційний номер 
2590216515); від 17.09.2019 № 158-рп/к про початок 
розгляду справи № 3/20-134-19 щодо ТОВ «КОМПАНІЯ 
СВІЖА ЇЖА» (ідентифікаційний код 40125640); вимо-
ги в.о. голови територіального відділення від 18.09.2019  
№70-02/3-5802 до ПФ «ГАММА-55» (ідентифікаційний 
код 24482251).

Розшукується Денисенко Денис Іванович, 

19.07.1980 р.н., спадкоємець першої черги 

померлого 15.05.2019 р. Порхуна Івана 

Григоровича, 18.02.1954 р.н., який на момент смерті 

був зареєстрований за адресою: м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, буд. 112, кв. 123.

Звертатись за адресою: 49107, м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, 171/103, тел. +38067-295-87-01. 

Нотаріус Т. Румянцева

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Мая-
ковського, 21) розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Грошевого Романа Володимиро-
вича, обвинуваченого у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ст. 2583 ч. 1 КК України. На 
підготовче судове засідання по даній справі, яке при-
значено на 18 листопада 2019 року на 10:00 годину 
викликається обвинувачений:

- Грошевий Роман Володимирович, 08.09.1977 ро-
ку народження, останнє відоме місце його реєстра-
ції та мешкання: вулиця Шутова, 18, кв. 28, місто До-
нецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

Краматорський міський суд Доне-
цької області (84000, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул.Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Беспроскурного Дениса Леоні-
довича, обвинуваченого  у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 2583, ч. 4 ст. 187 КК України. В судове за-
сідання по даній справі, яке призначено на 20 
листопада 2019 року на 09:30 годину, викли-
кається обвинувачений:

- Беспроскурний Денис Леонідович, 14 
квітня 1985 року народження, який зареє-
стрований та проживає за адресою: бульвар 
Краматорський, будинок № 21, квартира № 
112, місто Краматорськ Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

Приморський районний суд м. Маріуполя 
викликає як обвинуваченого Береста Валерія 
Григоровича, який мешкав за адресою: м. До-
нецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по криміналь-
ному провадженню щодо Береста В. Г. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судові засідання відбудуться 20 листопа-
да 2019 року о 16-00 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників,  
52-А, кабінет № 24.

Явка обвинуваченого до суду є 
обов’язковою. У разі неявки до суду без по-
важних причин оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розгля-
нуто по суті за наявними матеріалами справи.

Cуддя Пантелєєв Д. Г.

 В провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. 
Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться 
кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Куровського Дмитра В’ячеславовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 258-3 ч. 1 КК України, який 
викликається для участі у розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 
18.11.2019 року о 16.00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 23.

У разі неявки обвинуваченого до суду ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження

Суддя С. В. Кулик

В провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/2982/17 за обвинуваченням Федя-
ніна Максима Сергійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяні-
на Максима Сергійовича в судове засідан-
ня на 20 листопада 2019 року о 15 годині 
00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Втрачений судновий білет 
СБ № 013242 від 25.12.2013 р. 

на судно типу «ТП-100» з бортовим 
номером ДАП-0496-К, яке належить 

Шпіцеру Ю. В., 
вважати недійсним.

Втрачені: Свідоцтво про право власнос-
ті на човен «Кобра», бортовий номер УКА-
4944-К, Судновий білет на понтон, борто-
вий номер Кив-0162-К, Судновий білет на на-
дувний човен «Бріг», бортовий номер УКА-
4658-К, зареєстровані на Барсука Віктора 
Миколайовича, вважати недійсними.

рів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 груд-
ня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої вла-
ди та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змі-
нами), пунктами 8,13 розділу I переліку платних послуг, які надаються в дер-
жавних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчаль-
них закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 ве-
ресня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою покращання медичного обслу-
говування населення та необхідністю встановлення економічно обґрунтованих 
тарифів на платні послуги 

зобов’язую:
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються Лисичанським об-

ласним шкірно-венерологічним диспансером (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 18 вересня 2013 року № 1363 «Про затверджен-
ня тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються 
Лисичанським обласним шкірно-венерологічним диспансером», зареєстрова-
не у Головному управлінні юстиції у Луганській області 30 вересня 2013 року за  
№ 64/1372.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та 

туризму Луганської обласної державної адміністрації забезпечити опублікуван-
ня цього розпорядження в установленому законодавством порядку.

Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ

Додаток 
до розпорядження голови обласної  

державної адміністрації — керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації 

11 жовтня 2019 р. № 848

Тарифи 
на платні послуги, що надаються Лисичанським обласним 

шкірно-венерологічним диспансером

№ з/п Найменування послуги
Тариф  

за послугу  
без ПДВ, грн

1. Попередні профілактичні медичні огляди  
при прийнятті на роботу та для отримання  
посвідчення водія транспортних засобів  
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться  
за направленнями органів державної служби  
зайнятості), медичні огляди для отримання  
дозволу на право отримання та носіння зброї  
громадянами, а також відповідні періодичні  
профілактичні медичні огляди:

1.1. Огляд лікарем-дерматовенерологом 19,09

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги:

дослідження крові на сифіліс 18,84

дослідження мазків на гонорею:

для жінок 28,57

для чоловіків 23,55

2. Лабораторні послуги за зверненням громадян,  
що надаються без направлення лікаря, —  
дослідження крові на сифіліс

18,84

Директор Департаменту
економічного розвитку, 
зовнішньоекономічної діяльності 
та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації                                                           Сергій МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації — 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

11 жовтня 2019 р.                        Сєвєродонецьк                                         № 848
Зареєстровано  

в Головному територіальному управлінні  
юстиції у Луганській області 

29 жовтня 2019 р. за № 107/2017 

Про встановлення тарифів на платні послуги, 
що надаються Лисичанським обласним 

шкірно-венерологічним диспансером
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністра-

ції» (із змінами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних органів ви-
конавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київ-
ської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих орга-
нів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, това-

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

СПРАВА «СКОМОРОХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SKOMOROKHOV v. UKRAINE)

(заява № 58662/11)

Стислий виклад рішення від 26 вересня 2019 року
У березні 2002 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні низки 

кримінальних правопорушень в Одеській області та м. Івано-Франківськ. Згід-
но з твердженнями заявника, він зазнав жорстокого поводження працівників 
відділу міліції мікрорайону «Східний» в Орджонікідзевському районі м. Маріу-
поль з метою отримання від нього зізнавальних показань. Не витримавши по-
дальших катувань, заявник погодився надати зізнавальні показання щодо не-
розкритих злочинів та написав шість явок з повинною. Згодом прокурор при-
значив медичний огляд заявника судово-медичним експертом, який зафіксу-
вав у заявника низку тілесних ушкоджень.

У жовтні 2002 року заявника було визнано винними у бандитизмі та вчинен-
ні вбивства в м. Івано-Франківськ та обрано покарання у виді позбавлення во-
лі строком на шість років. 

Крім того, у період з червня 2002 року до червня 2003 року щодо заявни-
ка було порушено низку кримінальних проваджень, одне з яких стосувалося 
вбивства в Одеській області. За відсутності захисника заявника неодноразово 
допитували як свідка в кримінальних провадженнях, підозрюваного та згодом, 
як обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства, однак заявник заперечував 
свою причетність до злочинів. 

Під час судового розгляду заявник постійно стверджував, що обвинувачен-
ня ґрунтувалися на показаннях, отриманих шляхом катування, та з порушенням 
його права на захист. У зв’язку з цим заявник неодноразово скаржився до про-
куратури на катування його працівниками міліції, однак прокуратура повідомля-
ла його про відсутність доказів щодо цього. Національні суди також відхили йо-
го скарги на жорстоке поводження у зв’язку з необґрунтованістю.

У 2007 році заявника було визнано винним у вчиненні вбивства в Одеській 
області та обрано покарання у виді довічного позбавлення волі. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на жорстоке поводження з ним працівників міліції 
з метою отримання його зізнавальних показань у вчиненні вбивств та непрове-
дення ефективного розслідування його скарг. 

Крім того, заявник висував скарги за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 
статті 6 Конвенції на порушення його права на справедливий судовий розгляд 
у провадженні щодо вбивств в Одеській області у зв’язку з непризначенням йо-
му державними органами захисника на початковій стадії слідства та викорис-
танням для його засудження зізнавальних показань, відібраних у нього внаслі-
док катувань.

Розглянувши скарги заявника на жорстоке поводження з ним працівників 
міліції, Європейський суд зазначив, що воно здійснювалося упродовж незадо-
кументованого тримання заявника під вартою, було навмисним, тривало де-
кілька годин протягом кількох днів поспіль та спрямовувалось на отримання 
від нього зізнавальних показань щодо злочинів, у вчиненні яких він підозрю-
вався. Європейський суд дійшов висновку, що відповідне жорстоке поводжен-
ня у цілому та з урахуванням його мети і суворості становило катування у розу-
мінні статті 3 Конвенції та констатував порушення.

Щодо скарг заявника на непроведення ефективного розслідування у зв’язку 
з жорстоким поводженням, Європейський суд посилаючись на свою попере-
дню практику, зазначив, що характер тверджень заявника та беззаперечні до-
кази його версії подій були явно «небезпідставними», а отже органи державної 
влади повинні були провести ефективне розслідування стверджуваних заявни-
ком фактів такого поводження. Європейський суд дійшов висновку, що дер-
жавні органи не виконали свого зобов’язання провести розслідування скарг за-
явника на катування та констатував порушення статі 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника за пукнтом 1 статті 6 Конвенції, Європейський 
суд зауважив, що незалежно від того, підтвердив заявник свої зізнавальні по-
казання під час допиту як свідка, чи ні, використання таких доказів, отрима-
них внаслідок жорстокого поводження, яке становило катування, призвело до 
несправедливості провадження щодо заявника. З огляду на це, Європейський 
суд констатував порушення цього положення Конвенції, у зв’язку з порушен-
ням права заявника не свідчити проти себе, а також дійшов висновку, що немає 
потреби розглядати решту його скарг за статтею 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції щодо стверджува-

ного катування заявника у відділі міліції та непроведення ефективного розслі-
дування у зв’язку з цим, а також скарги за статтею 6 Конвенції щодо обмежен-

ня прав заявника на захист на початковій стадії провадження та використання 
для засудження заявника показань, отриманих від нього і його співобвинува-
чених внаслідок катування;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з катуванням 
заявника представниками держави;

3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з непрове-
денням ефективного розслідування тверджень заявника про катування;

4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з ви-
користанням для засудження заявника показань, наданих ним внаслідок ка-
тування;

5. Постановляє, що немає потреби розглядати решту скарг заявника за стат-
тею 6 Конвенції;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, 

які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 16 000 (шістнадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, якої за-
знав заявник у зв’язку зі встановленням порушення статті 3 Конвенції, які ма-
ють бути сплачені заявнику;

(ii) 5 000 (п’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, поне-
сених під час провадження у Суді, які мають бути сплачені на банківський раху-
нок представника заявника, пана Олега Левицького;

(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;

7. Постановляє, що встановлення порушення пункту 1 статті 6 Конвенції са-
мо собою становить справедливу сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав 
заявник у зв’язку з цим;

8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Біля Полтави плавали козацькі чайки
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

ЕКСПОЗИЦІЯ. Полтавський 
краєзнавчий музей імені Васи
ля Кричевського поповнився 
ще однією постійною експози
цією «Полтавщина у XIV—XVII 
ст.», до створення якої зусиль 
доклали обласна влада та на
уковці Національного рестав
раційного центру. Представ
ники його харківської філії 
відреставрували для козаць
кої зали великі експонати, що 
розкривають історію полтав
ського краю у ХІV—ХVІІ сто
літтях. Частину їх експонують 
уперше. Наприклад, це заго
товка кілевої частини козаць
кого човна кінця XVII— почат
ку XVIII ст., знайденої у Коте
левському районі. Поряд ма
кет чайки, який виготовили 
працівники музею. 

Привертають увагу відві
дувачів козацька й турецька 
зброя, люлькиносогрійки, мо
нети, які були в обігу на Пол
тавщині в ті часи, глиняний і 
скляний посуд, ікони на мета
лі з Лубенського Мгарського 
СпасоПреображенського мо
настиря. Представлено бага

то скульптур, картин, книжок 
на історичну тематику. 

В основі концепції експози
ції — зміст книжки «Полтав
щина козацька (від Люблін

ської унії до Коломацької ра
ди)», на написання якої її ав
тор заступник директора му
зею Володимир Мокляк витра
тив 10 років. 

Нова експозиція демон
струє величні сторінки історії 
України, пов’язані з гетьманом 
Мазепою, іншими українськи
ми героями.

На Закарпатті опікуються замками
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ. Пер
ший в Україні секторальний про
єкт, який передбачає реставра
цію пам’ятки архітектури націо
нального значення Невицького 
замку, втілюють на Закарпат
ті. На нього надано кошти дер
жавного бюджету, отримані від 
Європейського Союзу, в сумі  
11 248 гривень.

Цей замок на узвишші не
подалік Ужгорода вражає ма
льовничими формами, велич
чю. Товстелезні стіни, яким 
500 років, ваблять тисячі ту
ристів. 

Торік сильний вітер зірвав 
покрівлю з найбільшої башти, 
зведеної за Чехословаччини. 
одразу по тому взято курс на 
відновлення втраченого вигля
ду середньовічної фортеці. Ви
конано вже чималий обсяг по

шуководослідницьких робіт, 
частиною яких стала моно
графія про історію Невицького 
замку. За 24 місяці загальної 
тривалості проєкту буде відбу
довано дві замкові вежі й від
реставровано чотири опори, 
відновлено покрівлю основної 
вежі з облаштуванням огля
дового майданчика. У подаль
ших планах — реставрація 
замкових стін і їх консервація, 
впорядкування довколишньої 

території, встановлення освіт
лювальної мережі.

У депутатів обласної ра
ди нині на розгляді проєкт зі 
створення на Закарпатті іс
торикоархеологічного запо
відника, який комплексно 
розв’язуватиме проблеми збе
реження і використання зам
ків області. для цього перед
бачено заснувати обласне ко
мунальне підприємство «Зам
ки Закарпаття».

«Черкаська імпресія» 
на кінчику пензля

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПАЛІТРА. Не знаю, як вдалося художникові Володимирові Баб
ченку так вловити той стан душі, коли все здається рожевим. Роже
ве небо, рожеві квіти, трава, люди… Знайомі й водночас незнайо
мі Черкаси. ось будинок, цілий куточок, біля якого проходив тися
чі разів, а тільки тепер зрозумів: він незвичайний, як і люди, зайня
ті звичними  справами. Таким його побачив художник, і я вдячний, 
що не зобразив його якось похмуро. Може, то сонце так засвітилося, 
вихлюпнувши на місто якусь небачену хмару на рожевих вітрилах?

а є й інші, блакитні та яскравозелені кольори. Бані храму, ніби 
нерозкриті жовті тюльпани, світяться якимось неземним кольором, 
контрастуючи з синім небом. Річковий порт із величезними кранами 
на химерних напівзігнутих ногах, крокує в синю далину, де спокійно, 
пропливають легкі хмаринки. 

Знову вдивляюся в рожеві, збудовані ще в минулому столітті, бу
динки. З колонами та ґаночками, які вже давно вийшли з моди. І все
таки вони милі! Скільки поколінь народилося й виросло тут, скільки 
щастя і трагедій бачили ці могікани, які незабаром змете його велич
ність час, що нікого й нічого не жаліє.

дивне відчуття. Здавалося б, усе просто, як сонце, земля і небо, 
але чому ж зупиняємося біля цих картин, ніби намалював їх не зви
чайний черкаський художник Володимир Бабченко, який називає 
себе постімпресіоністом, а сам Творець? 

Тому разом гляньмо на полотна трохи іншими очима. І навіть за
недбані вулички перетворяться завдяки чарівному пензлю на «Чер
каську імпресію» — саме так назвав художник свою виставку, яку 
експонують у Черкаському художньому музеї.

Невицький замок неподалік Ужгорода відреставрують першим на Закарпатті
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Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НП. Перший день змагань 
з орієнтування на місцевос
ті, що проходили поблизу се
ла Реутинці Кролевецького 
району на Сумщині, для учас
ників став ледь не фаталь
ним. один з юних спортсме
нів, 13річний Микола Гаври
ленко, стартувавши на узліс

сі, так і не дійшов до фінішу. 
Після того як надійшло пові
домлення про зникнення під
літка, до його  пошуків долу
чилися представники чоти
рьох районних відділень полі
ції, дСНС, нацгвардійці, мис
ливці, єгері, не кажучи про 
родичів, сусідів, знайомих. 
Усю ніч прочісували навко
лишню місцевість, але без
результатно. І лише вранці 

наступного дня хлопця зна
йшли місцеві мисливці Сер
гій Хиль та Сергій Гузєй, які 
побачили його біля покину
того будинку, де той грівся 
біля розпаленого вогнища. 
Це було за 10 кілометрів від 
місця проведення змагань. 
На щастя, все минулося щас
ливо, хоч юний спортсмен пе
режив великий стрес. Розпо
вів, що довго блукав лісовими 

нетрями, аж доки натрапив на 
покинутий будинок, у якому й 
зупинився. Щоб не змерзнути, 
розпалив вогнище, і так уря
тувався від переохолодження. 
до слова, батько Миколи пе
ребуває в зоні проведення 
ооС. Коли дізнався про си
нову пригоду, одержав дозвіл 
на поїздку додому. Тепер хло
пець приходить до тями ра
зом з рідними. 

Художник-романтик Володимир Бабченко виношує нову 
імпресію, яку ще втілить у живописних полотнах

Деякі експонати у музеї представили вперше
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