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документи

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

30 січня  2019 року м. Київ № 151
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Смешка Ігоря Петровича на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 25 січня 2019 року громадянин України Смеш-
ко Ігор Петрович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост Пре-
зидента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на пост 
Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України, 
статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, частини 
першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України «Про 
вибори Президента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону 
України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Смешко Ігор Петрович, 1955 року народження, освіта вища, проживає в місті Киє-
ві, професор кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, 
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, член Політичної партії «Сила і Честь», самовисування.

2. Видати Смешку І.П. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Пре-
зидента України Смешка І.П. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Смешка І.П. та посилання на відповідну інтернет-
сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію 
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати 
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційно-
му веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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документи

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

30 січня  2019 року м. Київ № 152
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Богословської Інни Германівни на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 25 січня 2019 року громадянка України Богослов-
ська Інна Германівна особисто подала заяву про самовисунення кандидатом на пост 
Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на 
пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 
року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Украї-
ни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, 
частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону 
України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6, 
11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна вибор-
ча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Богословська Інна Германівна, 1960 року народження, освіта вища, проживає в 
місті Харкові, директор, Всеукраїнська громадська організація «Віче України», без-
партійна, самовисування.

2. Видати Богословській І.Г. посвідчення кандидата на пост Президента України 
встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Богословської І.Г. у Центральній виборчій комісії з правом до-
радчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Богословської І.Г. та посилання на відповідну ін-
тернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

30 січня  2019 року м. Київ № 153
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  
Зеленського Володимира Олександровича на чергових 

виборах Президента України 31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 25 січня 2019 року надійшли документи для реє-

страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Укра-
їни 31 березня 2019 року Зеленського Володимира Олександровича, висунутого 21 
січня 2019 року на Позачерговому З’їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила їх відпо-
відність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Разом з тим згідно з частиною другою статті 103 Конституції України, частиною 
першою статті 9 указаного Закону Президентом України може бути обраний грома-
дянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голо-

су, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед 
днем виборів років. 

Частиною другою статті 9 у редакції зі змінами, внесеними Законом України від 13 
березня 2014 року № 879-VII (набрав чинності 21 березня 2014 року), визначено, що 
особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживан-
ня зареєстроване в Україні відповідно до Закону України «Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі — Закон).

При цьому документами, до яких вносяться відомості про місце проживання гро-
мадян України, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадя-
нина України (абзац дев’ятий статті 3 Закону).

Як вбачається з відповідних ксерокопій сторінок паспорта громадянина України 
Зеленського В.О., поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандида-
том на пост Президента України, його місце проживання зареєстровано в Україні в 
межах останніх десяти перед днем виборів років — з 14 серпня 2009 року до сьогод-
ні. Таким чином, за даними паспорта громадянина України в Зеленського В.О. част-
ково немає відомостей про зареєстроване місце проживання на території України 
протягом десяти останніх перед днем виборів років, а саме: в межах періоду з 31 бе-
резня 2009 року до 31 березня 2010 року — тривалістю 4 місяці і 13 днів (135 днів).

Разом з тим згідно з частиною першою статті 8 Конституції України в Україні ви-
знається і діє принцип верховенства права. При цьому відповідно до правової пози-
ції Конституційного Суду України, яку він висловив у своєму Рішенні від 2 листопада 
2004 року № 15-рп, верховенство права вимагає від держави його втілення як у пра-
вотворчу, так і у правозастосовну діяльність. 

Статтею 2 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» встановлено, що 
Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Кон-
ституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалі-
зацію виборчих прав громадян України. Комісія будує свою діяльність на принципах 
верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, про-
фесійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих 
рішень, відкритості і публічності.

Частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи 
місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і 
свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами Украї-
ни, або підставою для їх обмеження.

За таких умов реєстрація місця проживання в Україні згідно із Законом є осно-
вним, але не єдиним критерієм для встановлення факту проживання особи на тери-
торії України, і відповідно не єдиною умовою реалізації права громадян України бу-
ти обраними Президентом України. Таким чином, відсутність реєстрації місця прожи-
вання в Україні за умови фактичного проживання в Україні не може автоматично по-
збавляти громадян України права бути обраними Президентом України.

Закон України «Про громадянство України» визначає безперервне проживання на 
території України як проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у 
приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік — 180 днів, та встановлює, 
що не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у 
службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією від-
повідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території Укра-
їни (абзац одинадцятий статті 1).

До Комісії 25 січня 2019 року уповноваженим представником кандидата на пост 
Президента України Зеленського О.В. у Центральній виборчій комісії з правом до-
радчого голосу Кальченком С.В. подано копію паспорта громадянина України Зелен-
ського В.О. для виїзду за кордон, копію свідоцтва про право власності на об’єкт не-
рухомості, копію трудової книжки Зеленського В.О., копії договорів про надання по-
слуг, а також довідку про виплату Зеленському В.О. заробітної плати в 2009 році та 
довідку про гастролі творчого колективу «Студія Квартал 95» за участю Зеленсько-
го В.О.

Так, згідно з відмітками про перетин державного кордону України, які містяться в 
паспорті громадянина України Зеленського В.О. для виїзду за кордон, протягом пе-
ріоду з 31 березня 2009 року до 31 березня 2010 року разовий виїзд за кордон Зе-
ленського В.О. не перевищував 90 днів, а в сумі за зазначений період — 180 днів. От-
же, Зеленський В.О. безперервно проживав на території України в межах періоду з 
31 березня 2009 року до 31 березня 2010 року в розумінні Закону України «Про гро-
мадянство України».

Крім того, з поданих документів вбачається, що Зеленський В.О. в період, коли 
його місце проживання не було зареєстровано в Україні відповідно до Закону, здій-
снював трудову діяльність та отримував заробітну плату на території України. 

За таких умов у Центральної виборчої комісії є підстави для висновку про прожи-
вання Зеленського В.О. в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 8, частини другої 
статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 
44, частин першої — п’ятої статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин пер-
шої, другої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України «Про вибори Президента Укра-
їни», керуючись статтями 2, 11 — 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, про-
живає в місті Києві, художній керівник, ТОВ «Квартал 95», безпартійний, суб’єкт ви-
сування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ». 

2. Видати Зеленському В.О. посвідчення кандидата на пост Президента України 
встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Зеленського В.О. у Центральній виборчій комісії з правом до-
радчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Зеленського В.О. та посилання на відповідну ін-
тернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ПОСИЛАННЯ 
на інтернет-сторінки єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, що містять 

електронні декларації кандидатів на пост Президента 
України Смешка І.П., Богословської І.Г., Зеленського В.О.
Смешко Ігор Петрович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f470d6-c356-4fc2-b358-537a5b58b6cf

Богословська Інна Германівна
https://public.nazk.gov.ua/declaration/001b474b-2cf8-4f11-bdf5-3e519df21c13

Зеленський Володимир Олександрович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про застосування остаточних антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку 

екстра походженням з Республіки Білорусь
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 25 січня 2019 ро-

ку відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника 
від демпінгового імпорту» (далі — Закон) розглянула звіт та матеріали Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) 
про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в 
Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Біло-
русь (далі — розслідування).

Розслідування проводилось щодо товару, що має такий опис:
сіль кухонна виварна ґатунку екстра, що може класифікуватися згідно з 

У КТЗЕД за кодом 2501 00 91 00, походженням з Республіки Білорусь.
Період дослідження: 2013 р. — І півріччя 2017 р. 
Період розслідування: ІІ півріччя 2016 р. — І півріччя 2017 р.
За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мін-

економрозвитку, Комісія встановила:
ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» є належним національним товаровиробником у ро-

зумінні положень пункту 16 статті 1 Закону;
товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні по-

ложень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслі-
дування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Рес-
публіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами;

метод, на підставі якого визначено демпінгову маржу, є обґрунтованим. 
Демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та 
нормальної вартості прирівняних до однакових торговельних умов. Демпінго-
ва маржа становила 10,28 % для ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») та 
12,92 % для інших виробників/експортерів товару Республіки Білорусь;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, зокре-
ма, скорочення обсягів виробництва (на 23%), обсягів виробничих потужностей 
(на 23%), частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку Укра-
їни (на 3 %), обсягів експорту (на 73%), рівня зайнятості працівників, безпосе-
редньо задіяних у виробництві та продажі Товару (на 1%), продуктивності пра-
ці (на 22%), середнього рівня заробітної плати працівників у доларовому екві-
валенті (на 51 %), прибутку від продажу на внутрішньому ринку (на 67%), ко-
ефіцієнта поточної ліквідності (на 58%), рентабельності реалізації 1 тонни то-
вару на внутрішньому ринку (на 63%), зростання залишків товару (на 173%);

обсяги демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Білорусь за 
період дослідження зросли в абсолютних показниках (на 51%), відносно спо-
живання товару на внутрішньому ринку України (на 10%), та відносно загаль-
них обсягів виробництва товару в Україні (на 97%). Частка Республіки Білорусь 
у загальному імпорті в Україну Товару становила більше 3% та не була незна-
чною у розумінні Закону;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь 
здійснювався за цінами, які скоротилися в абсолютних показниках (на 27%) 
та в період розслідування були нижчими за ціни товару національного това-
ровиробника, різниця між ціною товару національного товаровиробника та ці-
ною імпорту товару з Республіки Білорусь скоротилася (на 97%), що призве-
ло до зниження цін національного товаровиробника на подібний товар на вну-
трішньому ринку (на 42 %);

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаро-
виробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Укра-
їну товару походженням з Республіки Білорусь та заподіянням істотної шко-
ди заявнику;

запропоновані добровільні цінові зобов’язання ВАТ «Мозирьсоль» 
(ВАТ «Мо зырь  соль») щодо припинення демпінгового імпорту є задовільними у 
розумінні статті 15 Закону;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидем-
пінгових заходів.

Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході про-
ведення розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

У встановлені строки до Мінекономрозвитку надійшли коментарі від 
ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» та ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль»).

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрун-
тованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зробле-
них щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному 
товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом 
та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Ко-
місія прийняла рішення від 25.01.2019 № АД — 404/2019/4411-03 «Про засто-
сування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну солі ку-
хонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь», згідно з 
яким вирішила прийняти добровільні цінові зобов’язання ВАТ «Мозирьсоль» 
(ВАТ «Мозырьсоль») (м. Мозир, Гомельська обл. Республіка Білорусь, 247760) 
щодо припинення демпінгового імпорту та застосувати остаточні антидемпінго-
ві заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

сіль кухонна виварна ґатунку екстра (масова частка хлористого натрію не 
менше 99,5 %), що класифікується за кодом 2501 00 91 00 згідно з УКТЗЕД, по-
ходженням з Республіки Білорусь.

Для білоруського виробника/експортера ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырь-
соль») визначено індивідуальний розмір ставки антидемпінгового мита на 
рівні 10,28 %, однак, у зв’язку з прийняттям Комісією добровільних цінових 
зобов’язань ВАТ «Мозирьсоль» (ВАТ «Мозырьсоль») щодо припинення дем-
пінгового імпорту, остаточні антидемпінгові заходи до зазначеного виробника/
експортера не застосовуються.

Для інших виробників/експортерів товару з Республіки Білорусь остаточ-
ні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння 
остаточного антидемпінгового мита за ставкою у розмірі 11,85%

Остаточні антидемпінгові заходи застосовані строком на п’ять років.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартос-

ті товару.
Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи без-

готівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлен-
ня відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодав-
ством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митниця-
ми) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати 
перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування ан-
тидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів 
про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгів-
лю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі не-
можливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного 
антидемпінгового мита за ставкою 11,85 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цьо-
го повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення антидемпінгового 

розслідування щодо імпорту в Україну шприців 
походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки 

і Китайської Народної Республіки
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробни-

ка від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнарод-
ної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічно-
го розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення антидемпінгово-
го розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Республіки 
Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки та за результа-
тами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку прове-
дення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Зако-
ну, Комісія прийняла рішення від 25.01.2019 № АД-406/2019/4411-03, згід-
но з яким вирішила продовжити до 18 місяців строк проведення антидемпін-
гового розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Респу-
бліки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки, що було 
порушене згідно з рішенням Комісії від 25.10.2017 № АД-379/2017/4411-05.

Рішення Комісії від 25.01.2019 № АД-406/2019/4411-03 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «БІЛА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE BILA AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 36245/12 та 10 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 20 грудня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі  — Європейський суд) заявни-

ки скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі  — Конвенція) на порушення принципу рівності сто-
рін в апеляційному провадженні у зв’язку з неповідомленням їх про апеляцій-
ні скарги відповідачів.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд вказав, що принцип рів-
ності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представля-
ти свою справу за таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порів-
няно з протилежною стороною. Крім цього, кожній стороні має бути забезпече-
на можливість ознайомитись із зауваженнями або доказами, наданими іншою 
стороною, у тому числі з апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні 
зауваження з цього приводу.

Європейський суд вирішив, що національні суди, розглянувши подані у 
справах заявників апеляційні скарги та не здійснивши спроб дізнатись, чи були 
вони вручені заявникам або чи були заявники повідомлені про апеляційні скар-
ги будь-яким іншим чином, позбавили їх можливості надати зауваження щодо 
поданих у їхніх справах апеляційних скарг та не виконали свого зобов’язання 
щодо дотримання закріпленого у статті 6 Конвенції принципу рівності сторін. 
Отже, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Заявники у своїх заявах №№ 15850/13, 24909/13 та 17387/14 висували ін-
ші скарги, які також порушували питання за статтею 6 Конвенції, з огля-
ду на відповідну усталену практику Суду. Розглянувши всі наявні у ньо-
го матеріали,Європейський суд дійшов висновку про порушення Конвен-
ції у світлі його висновків у рішеннях у справах «Устименко проти України» 
(Ustimenkov. Ukraine, заява № 32053/13, від 29 жовтня 2015 року) та «Поно-
марьов проти України» (Ponomaryovv. Ukraine, заява № 3236/03, від 3 квітня 
2008 року)

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує, що пані Товстокор, дружина заявника у заяві № 17387/14, має 

locus standi у провадженні;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Кон-

венції у зв’язку з несправедливістю цивільних проваджень;
5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо інших 

скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
6. 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.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах європейського суду з прав людини

https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
https://public.nazk.gov.ua/declaration/001b474b-2cf8-4f11-bdf5-3e519df21c13
https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f470d6-c356-4fc2-b358-537a5b58b6cf

