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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ: 
«Для нас принципово 

важлива реалізація 
положень, закріплених  

в Угоді про асоціацію, 
так само як  

і макроекономічна 
допомога з боку ЄС».

Нашого посла не буде 
у Москві

ДИПЛОМАТІЯ. Міністерство закордонних справ України за-
являє, що немає жодних підстав змінювати статус дипломатич-
них відносин з Російською Федерацією шляхом призначення по-
сла. «З огляду на продовження російської агресії проти України 
та окупації Росією українських територій немає будь-яких підстав 
підвищувати статус дипломатичних відносин шляхом призначен-
ня посла України», — йдеться у відповіді зовнішньополітичного 
відомства на запит УНІАН. 

Певне пожвавлення спричинене обережною заявою очільни-
ка російської дипломатії Сергія Лаврова, мовляв, РФ «не про-
ти» повернути свого посла до Києва, а посла України — до Мо-
скви. А в Кремлі вустами речника його господаря навіть підтвер-
дили готовність направити посла до Києва. Це сталося вперше 
із 23 лютого 2014 року, коли МЗС РФ відкликало свого посла в 
Києві Михайла Зурабова. Україна натомість відкликала свого то-
дішнього посла в РФ Володимира Єльченка в березні 2014 ро-
ку. Відтоді дипломатичні відносини підтримують тимчасово по-
вірені у справах.

9,2 млрд грн
залучило цього тижня до держбюджету 

Міністерство фінансів на аукціоні  
з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики
ДОРОГИ-2020.  «Урядовий кур’єр» з’ясовував,   
як збираються освоювати бюджетні кошти на місцях

Магістральний 
прорив

Голова Верховної Ради про підтримку Євросоюзу, 
яка сприяє розвитку України та імплементації нових 
напрямів міжнародної співпраці 
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Постійний представник 
України при Раді Європи 
Борис Тарасюк: «Повернення 
російської делегації до ПАРЄ 
— стратегічна помилка»

Після стрілянини 
правопорядок у Мукачеві 
посилено контролюють 
підрозділи поліції  
та Національної гвардії 

ЗАКОННІСТЬ

Добровольці отримають статус УБД
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Держава відновила справедливість щодо героїв,  
які за покликом серця захищали Батьківщину на сході 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Щоб Україна не мала про-
блем із погашення ра-

ніше взятих запозичень, ни-
ні уряд створив Боргове агент-
ство, фахівці якого опікувати-

муться цими питаннями. «Ли-
ше за 2019 рік успішна реаліза-
ція Мінфіном Середньостроко-
вої стратегії управління держ-
боргом дала змогу заощадити 
близько 19 мільярдів гривень 
видатків з обслуговування дер-
жавного боргу. Ще кращих ре-

зультатів очікуємо завдяки по-
чатку роботи цього нового ор-
гану. Боргове агентство макси-
мально оперативно та ефектив-
но застосовуватиме інструмен-
ти для управління державним 
боргом», — про це за підсумка-
ми засідання уряду повідомив 

Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук, додавши, що така мо-
дель довела ефективність в Ав-
стрії, Бельгії, Нідерландах, Ні-
меччині, Швеції.

Створення агентства — не-
обхідна передумова виконання 
Плану діяльності уряду зі змен-

шення витрат платників подат-
ків на обслуговування боргів.

Олексій Гончарук повідомив, 
що Кабінет Міністрів визначив 
чіткий механізм надання ста-
тусу учасника бойових дій 
членам добровольчих фор-
мувань. 2
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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

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

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/487/2020

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. 17 лютого 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
 буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Го-
рошинського О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федорен-
ка І.Л., Біленка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського 
районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стосов-
но Януковича В.Ф. та за апеляційними скаргами захисників 
Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського ра-
йонного суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в 
задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та 
заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку 
суду першої інстанції відмовлено

  Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. 
  Додатково просимо подати такі документи:

  Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

  Суддя Трясун Ю. Р. 

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 обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умо-
ви неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановле-
ному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може 
бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 
виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Повідомляємо, що Державне підприємство «Луганський на-

уково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (м. Сєвє-

родонецьк, проспект Центральний, 17, код ЄДРПОУ 00692831, 

тел. +380506909926) припиняє свою діяльність у зв’язку з ре-

організацією. Термін подачі кредиторських вимог — два міся-

ці з дня офіційного опублікування цього повідомлення за адре-

сою: 93411, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 

32/2, к. 5.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 
(провадження № 1-кп/204/288/18) за обвинуваченням Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України, Патрушева Андрія 
Олександровича, 8 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК 
України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Ан-
дрій Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович виклика-
ються в судове засідання на 18 лютого 2020 року о 09:30 годи-
ні у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-Б, каб.  
№ 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвину-
вачені вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду 
справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбаче-
ні ст. ст. 139, 323 КПК України.

Розшукуються спадкоємці Гавриленка Володимира 

Олександровича, 14 травня 1963 року народження, 

який помер 09 березня 2019 року. Прохання до спадкоємців 

протягом місяця від публікації оголошення звернутися 

за місцем відкриття спадщини: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 

9/13, тел. +380577141848. Нотаріус Ю. С. Костіна.

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє 
про втрату бланків полісів серій: АЕ/ 5181494, 5181495, 5187976, 
6057982, 7731769, 7736355, 8430800, 8431072, 9751534, 
9751535, 9988761, 9988770, 9988775, АК/3120824, 3124415, 
8855432, 1007457, 1003583, 1007474, 1007475, 1007476, 
1893054, 1893817, 1893818, 1893861, 2593880, 3125961, 
4177295, АІ/6514957, 7400349, АМ/636660, 1840667, 2210256, 
2909073, 3217317, 3217318, 3217319, 1840598, 2906823, 
3749358, 3741841, АО/3582860, 3582861, 3582862, 1629870, 
3582856 та визнання їх недійсними.

Втрачене посвідчення судноводія малого/маломірного судна, ви-
дане Державною інспекцією України з безпеки на морському та річко-
вому транспорті (Приазовське міжрегіональне територіальне управ-
ління) від 07.10.2015 р., на ім’я Градового Олега Володимировича, 
27.04.1955 року народження, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на право власності за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дніпровська набережна, б. 26-і, кв. 40, видане Головним 
управлінням житлового забезпечення КМДА на ім’я Ковалівська 
Вікторія Миколаївна, вважати недійсним.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки  
Полісів ОСЦПВВНТЗ: Серія АМ№№0009917547; 0009917809;  

0009902908; 0008547357; 0009932550; 0009895546.
Серія АО№№0005901954; 0005781611; 0005781704;  

0005783803; 0005845373; 0005845374.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, ка-
тегорія 3, серія А №036050, видане 06.02.1997 року Київською  
облдержадміністрацією на ім’я Мельника Миколи Володимиро-
вича, вважати недійсним.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської облас-
ті викликає в судове засідання, призначене на 24 лютого 2020 
року на 13-00 год, Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 
року народження, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Останнє відоме місце проживання: місто Олександрія Кіро-
воградської області, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Олександрійського місь-
крайонного суду за адресою: м. Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В. В.

Донецький апеляційний суд у м. Бахмуті (вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає апеляційну 
скаргу захисника на вирок Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 26 листопа-
да 2019 року в кримінальному провадженні №12015050000000442, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження за обвинуваченням Кострубицького Олексія Олександровича у вчинен-
ні злочину за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Кострубицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, 
викликається в судове засідання для участі у розгляді справи, яке відбудеться 4 березня 2020 року о 09 
годині 30 хвилин в Донецькому апеляційному суді за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10. У випадку 
відкладення судового засідання наступний розгляд відбудеться 18 березня 2020 року о 10 годині 00 хв.

Суддя Ф. С. Шигірт

Обвинуваченому Полєтаєву О. М.
83000, м. Донецьк,
вул. Університетська, 55, кв. 6

Київський апеляційний суд повідомляє про те, що розгляд матеріалів кримінального 
провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні Набієвої 
М.І. на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 11 квітня 2019 року про по-
вернення обвинувального акта у кримінальному провадженні № 42015110350001201 за об-
винуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  ст. 408 КК України, прокурору Військової прокуратури 
Київського гарнізону, відкладено на 09 год. 45 хв. 20 лютого 2020 року

Суддя О. М. Чорний

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій серія 

МВ № 050272 від 21.04.2016 р., 

видане на ім’я Купріянова 

Володимира Олександровича, 

вважати недійсним.

Втрачений довірителем примірник 

Додаткової угоди від 18 липня 2017 року до Договору 

№ 74325 про участь у ФФБ від 29 березня 2016 року, 

укладеного між АТ АКБ «Аркада» 

та Неволіним Олександром Володимировичем, 

вважати недійсним.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа  
№ 755/16419/19, провадження 2/761/3206/2020 за позовом Кожевнікової Ніни Олексан-
дрівни до Кожевнікова Олександра Олександровича, треті особи: Орган опіки та піклу-
вання Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, Дніпровський районний 
в м. Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у м. Києві про позбавлення батьківських прав.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вище-
вказаній цивільній справі відбудеться 27 лютого 2020 року о 13:00 в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 
А, каб.703.

У разі неявки відповідача до суду оголошення вважається належним повідомленням, а 
цивільна справа буде розглядатися за відсутності відповідача.

Cуддя І. О. Макаренко

Донецький апеляційний суд у м. Бахмуті (вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) 
розглядає апеляційну скаргу прокурора на вирок Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області від 4 грудня 2019 року в кримінальному провадженні  
№ 42017050000000291, яке розглядається в порядку спеціального судового прова-
дження за обвинуваченням Пастухова Андрія Олексійовича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Обвинувачений по справі Пастухов Андрій Олексійович, зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, останнє відоме місце про-
живання: м. Костянтинівка, вул. Незалежності, буд. 282, кв. 48, викликається в су-
дове засідання для участі у розгляді справи, яке відбудеться 4 березня 2020 року 
о 09.00 годині в приміщенні Донецького апеляційного суду за адресою: м. Бахмут, 
вул. Свободи, 10. 

Суддя Савкова С. В.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим роз-
слідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000003996 від 20.12.2016 за підозрою колиш-
нього судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Редько Галини Володимирівни, 22.03.1974 
року народження, у вчиненні державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо дока-
зів для зміни раніше повідомленої підозри у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 
КПК України пропонуємо підозрюваній Редько Галині Володимирівні, 22.03.1974 року народження,  
прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ро-
манюк Л. М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) на 14.02.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення 
вказаної процесуальної дії.

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

Номер лота: GL18N016821, GL17N016822, GL18N016823
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними 
особами:№№22.1/15-К-08 від 16.01.2008, 22.1/195-КЛТМ-08 від 23.04.2008, 22.1/247-
КЛТ-08 від 06.06.2008, 22.1/243-КЛТ-06 від 28.11.2006, 34/25-О-08 від 22.07.2008, 
22.1/28-КЛТМ-08 від 25.01.2008

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

04.03.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/46438-asset-sell-id-261167

Вважати загубленим додаток 

до диплому УВ № 733737 

Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка 

за спеціальністю «журналістика» 

Іванової Ірини Анатоліївни 

від 28 червня 1989 р.

СПРАВА «АЗЮКОВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF AZYUKOVSKA v. UKRAINE)

(заява № 47921/08)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2019 року
У травні 2005 року щодо заявниці було порушено кримінальне провадження 

за фактом отримання хабаря. У червні цього ж року кримінальне проваджен-
ня щодо заявниці було закрито у зв’язку із відсутністю доказів вини заявниці. 

Згодом вищестоящий прокурор відновив досудове слідство, а справу заяв-
ниці направив до суду першої інстанції для розгляду по суті. У грудні 2008 ро-
ку кримінальне провадження було закрите у зв’язку з відсутністю доказів. У 
подальшому вищестоящий прокурор неодноразово поновлював кримінальне 
провадження, однак з тих самих підстав його закривали. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція), що тривалість провадження у цій справі не відпові-
дала вимозі «розумності строку». 

Розглянувши скаргу заявниці, Європейський суд зазначив, що для визначен-
ня розумності тривалості провадження необхідно враховувати критерії склад-
ності справи, поведінку заявника та відповідних органів державної влади. З 
огляду на те, що кримінальне провадження тривалий час розглядалось лише в 
суді першої інстанції, а органи державної влади неодноразово закривали та від-
новлювали провадження, а також повертали на додаткове розслідування Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального провадження 
у справі не відповідала вимозі «розумного строку», та констатував порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

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

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з три-
валістю провадження;

3. 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) 1 200 (одна тисяча двісті) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 250 (двісті п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;

(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 заявниці щодо справедливої сатисфакції»

 СПРАВА «СВЕРДЛИК ТА СІЛІВЕРСТОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF SVERDLYK AND SILIVERSTOV v. UKRAINE)

(заяви № 57088/12 та № 1354/15)

Стислий виклад рішення від 14 листопада 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 

скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання під вар-
тою під час досудового розслідування. Заявники також скаржилися за іншими 
положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Європейського суду, 
а саме за підпунктом «с» пункту 1 та пунктом 4 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд, посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов 

проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявни-
ків під вартою під час досудового розслідування була надмірною та констату-
вав порушення цього положення Конвенції.

Європейський суд також розглянув інші скарги заявників та, посилаючись на 
свою попередню практику у справах щодо України, дійшов висновку, що було 
порушено підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з незаконним три-
манням під вартою під час досудового розслідування та пункту 4 статті 5 Кон-
венції у зв’язку з недоліками у провадженні щодо перегляду законності три-
мання під вартою.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Кон-

венції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудо-
вого розслідування;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію щодо інших скарг, висунутих 
за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(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;

6. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 57088/12 щодо справедливої са-
тисфакції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +1 +6 Черкаська 0 -5 +1 +6

Житомирська 0 -5 +1 +6 Кіровоградська -1 -6 +2 +7
Чернігівська +1 -4 0 +5 Полтавська 0 -5 -1 +4
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Мультфільм про 
Колобка застерігає

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СУСПІЛЬСТВО. На Луганщині створили мультфільм для протидії 
торгівлі людьми. У казці на новий лад ідеться про те, як колобок шукає 
роботу, але через власні довірливість і необізнаність постійно потра-
пляє в небезпечні для життя ситуації. 

«Мультфільм створено в межах проєкту «Ми кажемо «Ні» сучасно-
му рабству», — розповідає авторка ідеї засновниця громадської орга-
нізації «Міст 3.10» Ірина Сельницька. 

За її словами, участь у створенні мультфільму брали члени цієї орга-
нізації, яка об’єднала переселенців і місцевих жителів. Усього в роботі 
взяли участь 12 осіб різного віку та життєвого досвіду: вихованці місце-
вого центру науково-технічної творчості молоді, бібліотекарі, учасники 
майстер-класу від режисерки Тетяни Полянської з Києва, яка і погоди-
лася змонтувати й остаточно доробити твір лисичанців.

Творчий продукт, що розповідає про Колобка, який врешті-решт у 
пошуках роботи потрапляє за кордон до Лисички-сестрички, на думку 
авторів, актуальний нині в регіоні, де негативний трудовий баланс че-
рез міграцію населення.

У Сумах підтримують учасників АТО
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У департаменті со-
ціального захисту населення Сум-
ської міськради відбулося засі-
дання конкурсних комісій, на яко-

му визначено переможців та обся-
ги фінансування відповідних про-
єктів, поданих міськими громад-
ськими організаціями та інститу-
тами громадянського суспільства.

Упродовж цього року бу-
де реалізовано п’ять проєк-

тів, спрямованих на патріотич-
не виховання молоді, підтрим-
ку і реабілітацію учасників АТО, 
їхню соціалізацію. Для цього в 
бюджеті передбачено близь-
ко пів мільйона гривень. Окре-
мим рядком прописано допо-

могу на послуги денного догля-
ду та соціальної реабілітації на 
базі ГО «Товариство допомоги 
особам з інвалідністю внаслі-
док інтелектуальних порушень 
та фізичної недостатності «Фе-
ліцитас».  

Війна очима героїв
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

АРТТЕРАПІЯ. «Війна очима 
героїв» — саме таку назву має 
масштабна інформаційна акція, 
яку проводять наші захисники 
під егідою небайдужої волонтер-
ки Вік торії Шинкаренко. У центрі 
лікування та реабілітації наслідків 
нейротравм у Клеванському гос-
піталі ветеранів війни на Рівнен-
щині нині майже сотня учасни-
ків бойових дій. Тривалість їхньо-
го лікування й перебування тут — 
від шести місяців до кількох ро-
ків. Окрім традиційних методик, у 
госпіталі ефективно використову-
ють арттерапію, бо вона, кажуть, 
здатна творити дива. 

Серед авторів полотен, які ус-
пішно продають, Андрій Бадарак 
із позивним «Бард». Він зазнав 
важкого поранення в 2015-му й 
потрапив до госпіталю на візку. 
Переніс кілька операцій, проте 
тепер нехай і з лонгетами, може 
стояти й ходити. Андрій один із 
20 ветеранів збірної України, яка 
в травні поїде в Ґаагу на «Ігри не-
скорених». Тож щоденні занят-

тя з плавання кролем, брасом і 
на спині, тренування різних груп 
м’язів — усе це в його жорсткому 
графіку. Крім плавання, Андрій 
мріє спробувати сили у веслуван-
ні й шукає спонсорів для придбан-
ня потрібного йому тренажера. А 
ще воїна захопила арттерапія: йо-
го картини активно купують не 
лише в Україні, а й у Європі. 

Нещодавно в Лісабоні й Ал-
буфейрі (Португалія) волонте-
ри продали ще 23 полотна, се-
ред яких і ті, що вийшли з-під пен-
зля «Барда», й чимало книжок 
про війну. Вартість доробків різна: 
за один меценати готові платити 
щонайменше пів сотні євро. Тож 
сума коштів, зібраних в Англії, Ір-
ландії, Франції та Португалії, вже 
перевищила 300 тисяч гривень. Їх 
витратять на лікування наших за-
хисників. А головне для них — до-
нести правду про війну світові че-
рез власну творчість. Кожен, хто 
придбав картину, отримує контак-
ти автора і може йому зателефо-
нувати чи подякувати через соці-
альні мережі.

Як розповіла організаторка 
«Війни очима героїв» волонтер-

ка Вікторія Шинкаренко, фар-
би не встигають засохнути, бо 
колекцію постійно поповнюють. 
До цього неймовірно позитивно-
го заняття долучають дітей, дру-
жин, матерів героїв, полеглих на 

сході України. Уже незабаром ви-
ставки поїдуть до Канади, Ав-
стралії та Іспанії, з організацією 
інформаційних акцій допомага-
ють представники українських ді-
аспор.

Культурні артефакти оселилися  
в етнолабораторії

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СУВ’ЯЗЬ ІЗ МИНУЛИМ. У 
Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка відчини-
ла двері етнолабораторія. На це 
чекали роками, адже в запасни-
ках упродовж десятиліть збері-
гають розмаїті вишиті рушники, 
сорочки, старовинне начиння.

Свого часу у студентів істо-
ричного факультету була крає-

знавча практика, тож вони їзди-
ли селами й краями, збирали ві-
домості про населені пункти, їх-
ні традиції та обряди. Привози-
ли з таких поїздок різні предме-
ти колишнього сільського побу-
ту, господарської діяльності, ар-
тефакти.

І ось нарешті вдалося обла-
штувати етнографічну лабо-
раторію. Її експонатами вже 
стали старовинні речі — ви-
шиті українські рушники та 
сорочки. Представили й чис-

ленну добірку посуду: зба-
ни, тарілки, глеки, макітру, 
дерев’яний кухоль, скляні єм-
кості у спеціально виплете-
них з лози виробах, яким пів, 
а то й понад століття. На одній 
з тарілок випалено аж два на-
писи: один релігійного, другий 
— побутового значення. Це 
слова молитви: «Хліб наш на-
сущний дай нам днесь», а по-
середині посудини — «Чим ха-
та багата, тим і рада». Ще зо-
бражено плуг і ціп.

Привертатиме студентську 
увагу й стінопис в етнолабора-
торії. На ньому, крім вишитої 
мапи України, відобразили наші 
давні символи: гроно червоної 
калини, вінок, писанку, рушник, 
лелеку. Незабаром тут почесне 
місце займе вишитий портрет 
Тараса Шевченка. Встановлять 
мультимедійну дошку.

В університеті збираються 
відкрити музей археології, адже 
зібрали для нього чимало екс-
понатів. 

Андрій Бадарак («Бард») творить з особливим натхненням
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Усний рахунок: швидко й точно 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЮНІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ. Учи-
телька Уманської міської гімна-
зії Ольга Усата, учениця 5 класу 
Черкаського колегіуму «Береги-
ня» Юлія Бондар, учениця 9 кла-
су Пальмирської загальноосвіт-
ньої школи Золотоніського ра-
йону Вероніка Партик та учень  
2 класу Синицької загальноосвіт-
ньої школи Христинівського ра-
йону Борис Ладняк незабаром 
поїдуть на міжнародний фінал 
з усного математичного рахун-
ку «Прангліміне», який цього ро-
ку відбудеться у місті Вентспілс 
(Латвія). Їх визнали одними з 
найкращих за підсумками націо-

нального фіналу змагань і запро-
сили до всеукраїнської команди. 
Усього з України змагатиметься  
28 учасників.

Назва інтелектуальної гри-
змагання «Прангліміне» похо-
дить від назви острова Пранглі в 
Естонії, де зусиллями директора 
місцевої школи було проведено 
перший турнір з усного рахунку. 
Тепер це вже міжнародні змаган-
ня, в яких можуть брати участь 
школярі, студенти, вчителі, бать-
ки. На Черкащині дедалі більше 
дітей і дорослих долучається до 
тренувань мозку за допомогою 
усного рахунку. Як свідчать ме-
дики й педагоги, це дуже корис-
но для розвитку інтелектуально-
го потенціалу.  

Створення мультфільму об’єднало людей різного віку

Психологи стверджують, що вміння усно рахувати дуже 
корисне для інтелектуального розвитку 
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