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Уряд Володимира 
Гройсмана: 2 роки 
роботи для людей

Міністр юстиції щодо сигналів з регіонів  
про загострення саме в цей період 

Пацієнт  
у центрі уваги

ПАРАМЕДИЦИНА. Започаткована урядом реформа систе-
ми охорони здоров’я в Україні передбачає зміни не тільки на 
первинній та вторинній ланках, а й у системі екстреної медици-
ни, яка на рівні з іншими заслуговує на увагу. На цьому наго-
лосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спеціаль-
ної наради, присвяченої питанням розвитку швидкої медичної 
та екстреної допомоги. 

«Зміни в екстреній медицині мають бути на передовій з точ-
ки зору забезпечення, організації роботи, переоснащення й 
підготовки фахівців», — цитує главу уряду департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. 

Серед проблем, які потребують негайного розв’язання, учас-
ники наради назвали підготовку кадрів, забезпечення належ-
ного рівня оплати праці, а також комплектацію автомобілів 
швидкої допомоги. При цьому систему екстреної допомоги має 
бути сфокусовано на швидкому і якісному її наданні. У центрі 
уваги завжди має бути пацієнт та його потреби, а професій-
ність, повага й дотримання протоколу лікування — головним 
орієнтиром роботи парамедика.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

7,511 млрд м3 
становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  
З 7 до 14 квітня вони зросли на 1%

«Уряд відновить  
роботу 

антирейдерських 
аграрних штабів  

на час посівної 
кампанії».

У лідерах експорту — зернові,  
олія та насіння

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

КУПУЮТЬ БІЛЬШЕ. Про-
тягом січня—лютого 2018 ро-
ку зовнішньоторговельний обіг 
продукції агропромислового 
комплексу України сягнув 3,7 
млрд доларів, з яких 2,8 млрд 
припадає на експорт вітчизня-
них аграрних і харчових това-
рів. Про це розповіла заступ-
ник міністра аграрної політики 
та продовольства з питань єв-
роінтеграції Ольга Трофімцева.

«За перші два місяці поточ-
ного року український аграр-
ний експорт зріс на 102,1 міль-
йона доларів порівняно з від-
повідним періодом 2017 року 
та становив 2,8 мільярда до-
ларів. Традиційними лідерами 
експорту залишаються зерно-
ві культури з часткою 35,3%, 

олія — 24,1% та насіння олій-
них культур — 12%», — цитує 
слова фахівця прес-служба 
Мін агрополітики.

За словами Ольги Трофім-
цевої, за цей період поміт-
но зріс експорт українського 
м’яса птиці — на 29 млн дола-

рів, яєць — на 11,4 млн, верш-
кового масла — на 20 млн, 
шоколаду — на 7,5 млн, вино-
градних вин — на 6,1 млн до-
ларів.

«Важливо зазначити, що 
експорт української продукції 
до ЄС за цей час зріс на 28,1%, 
або на 224,7 мільйона доларів, 
сягнувши 1,025 мільярда. Нині 
на ЄС припадає 36,5% нашо-
го аграрного експорту», — під-
креслила посадовець. І дода-
ла, що найбільшим імпортером 
української аграрної та хар-
чової продукції у січні-лютому 
2018 року стала Індія, куди екс-
портовано продукції на 335,9 
млн доларів. Також до п’ятірки 
країн — найбільших покупців 
увійшли: Іспанія — 201,1 млн 
доларів, Нідерланди — 199,3 
млн, Єгипет — 189,6 млн та Іта-
лія  —185,6 млн доларів.

СНД має залишитися в минулому
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

АКТУАЛЬНО. Були часи, ко-
ли спілкування Президента з 
журналістами провідних вітчиз-
няних телеканалів ставало ледь 
не традиційним. Він підбивав 
підсумки тижня, що минає, да-
вав характеристики тим чи ін-
шим резонансним подіям, при-
міряв їх до українських реалій. 

Щоправда, впродовж остан-
нього часу ми вже відвикли від 
такої форми спілкування глави 
держави з пресою. Втім, нині 
на світ насунулося стільки про-
блем, що складно навіть усві-
домити. Вперше від закінчення 
холодної війни планета завмер-
ла на порозі глобальної воєн-
ної кризи. Тугий вузол супереч-
ностей, зав’язаний із проблем у 
Сирії та в Україні, змусив гла-
ву держави відкрити завісу над 
деякими аспектами світового 

буття, які мають безпосередній 
вплив на наше сьогодення. 

Ще під час ХІХ безпекового 
форуму Президент поставив 
під сумнів збереження в по-
вному обсязі так званого «Ве-
ликого договору» з РФ. Нині 
з’явилися юридичні підстави 
для призупинення його окре-
мих статей — завдяки визнан-
ню в національних і міжнарод-
них правових документах тер-
міна «російська агресія проти 
України».

Чому цього не зробили ра-
ніше? В 2014—2016 роках за-
гальновизнаного терміна «ро-
сійська агресія» в міжнародних 
документах не було, аргумен-
тував Петро Порошенко: «Усі 
сором’язливо казали: друзі — 
це конфлікт на сході України, 
громадянська війна чи щось ін-
ше». Хоча неформально розу-
міли, що йдеться про гібридну 
війну РФ не лише проти Укра-

їни, й усього цивілізованого сві-
ту.   

Лише у 2017—2018 роках в 
українське законодавство і в 
міжнародні документи, насам-
перед після ухвалення закону 
про реінтеграцію Донбасу, увій-
шов офіційний термін «росій-
ська агресія». Через це Украї-
на має право призупинити нор-
ми про стратегічне партнер-
ство, військову й військово-тех-
нічну співпрацю та багато інших, 
які не відповідають нашим наці-
ональним інтересам. А ось нор-
ми про суверенітет, територіаль-
ну цілісність і незалежність Укра-
їни, про міжнародно визнані кор-
дони, які зафіксовані в цьому до-
говорі, працюють на Україну. І 
працюватимуть далі. Найближ-
чим часом Президент запро-
понує це Верховній Ра-
ді. Так само, як і припини-
ти перебування України в 
статутних органах СНД. 3
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За два роки відремонтовано понад 3000 кілометрів українських доріг
2
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Києво-Святошинський районний суд Київської облас-
ті повідомляє Жидкова Дмитра Володимировича, що ци-
вільна справа № 369/10000/17 за позовом заступника про-
курора Київської області, який діє в інтересах держави в 
особі Національного наукового центру «Інституту Земле-
робства» Національної академії аграрних наук України», 
Державного підприємства «Дослідне господарство «Чаба-
ни» Національного наукового центру «Інституту Землероб-
ства» Національної академії аграрних наук України» до Го-
ловного управління Держгеокадастру в Київській області, 
Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району 
Київської області, Сергієнко Аліни Борисівни, Пилипенко 
Тамари Юріївни, Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Альт-Хаус», треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, Коро-
льов Віталій Віталійович, Жидков Дмитро Володимирович, 
Кінаш Олег Миколайович, Лесневська Людмила Петрівна, 
Долгов Юрій Іванович, Сьомка Наталія Анатоліївна, про ви-
знання недійсними наказів, рішення сільської ради, дого-
ворів оренди земельних ділянок, витребування земельних 
ділянок з незаконного володіння, призначена до слухання 
на 3 травня 2018 року о 14.00 годині в приміщенні Києво-
Святошинського районного суду Київської області за адре-
сою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 

кримінальне провадження № 426/12554/17 відносно Турла Андрія Васильови-
ча, 08.09.1968 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Турла А. В. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 2018 року об 
11.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
Скрипник С. М., судді Попова О. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 

кримінальне провадження № 426/3748/18 відносно Назарєвіча Сергія Станіс-
лавовича, 05.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Назарєвіч С. С. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 25 квітня 2018 року 
о 14.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
Скрипник C. M., судді Попова О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 

кримінальне провадження № 426/12162/16-к відносно Когута Андрія Іванови-
ча, 07.06.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Когут А. І. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Перевальськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 2018 року 
о 12.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
Скрипник C. M., судді Попова О. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Пісаришена 
Олександра Володимировича, 11.01.1983 року народження, останнє відоме місце проживання: 
вул. Ювілейна, 6/2, м. Брянка, Луганська область, у судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 
2018 року о 14 год. 10 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. у судове засідання, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Багрій Т. Я.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Полу-
полтінних Володимира Сергійовича, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Терешкової, 14, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження № 428/9421/16-к за обвинуваченням Полуполтінних Володимира Сергійови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК 
України, яке відбудеться 27 квітня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого Лоба-
чова Ігоря Афанасійовича, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаха-
нов, вул. Хрунічєва, будинок № 27, квартира № 12, у судове засідання з розгляду кри-
мінального провадження № 428/9469/16-к за обвинуваченням Лобачова Ігоря Афана-
сійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
27 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Втрачене свідоцтво 

№ 02821/01 на право управління 

маломірним судном, 

видане Панчишину Руслану Ігоровичу, 

від 22.09.2017 року, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 02.04.1988 року народжен-

ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 14 год. 30 
хв. 24 квітня 2018 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О.В., тел. 
(0382) 67 15 64, для проведення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000024 за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Бухонкіна Іллю Володимировича на Комісію з питань захисту 

прав дитини, де розглядатиметься питання про доцільність позбавлення батьківських прав Бухонкіна І.В. 

відносно його доньки, 2013 р.н., та визначення місця проживання дитини.

Засідання відбудеться 18.04.2018 р. о 16.00 год. у приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосі-

ївський, 42, каб. № 415.

 Шановні абоненти! 
З 24.04.2018 року ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нову додаткову послугу «Безлімітна ніч»  доступу до мережі Інтернет через супутниковий 
канал зв’язку на базі технології «TOOWAY» для фізичних осіб-користувачів. 

Детальну інформацію можна отримати на сайті www.sputnik.datagroup.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Галустяну Карену Валерійовичу, 08.08.1994 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька об-

ласть, смт Пантелеймонівка Горлівської міської ради, вул. Карла Маркса, буд. 7, кв. 6, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 
138, 139 КПК України Вам необхідно з’явитися 20 квітня 2018 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до 
каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) Головного управління 
Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС Фесенка Станіслава Сергі-
йовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування по кримінальному провадженню № 22018050000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 12 березня 2018 року, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як підозрюваному.

Втрачене свідоцтво  

про право власності на житло 

за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 

18А, кв. 23, зареєстроване на ім’я – 

Вітушинський П.О. та Вітушинська 

О.Й., 

вважати недійсним.

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: F11GL21073- F11GL21074
F11GL21095- F11GL21097

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 17.05.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лота вка-
зується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36551-asset-sell-id-164900
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36612-asset-sell-id-165442

Шановний пане директоре Комунального підприємства  
«Богуславське районне торгівельне підприємство»  

Вартилецький О.В.! 
У зв’язку з отриманням вашим КП «Богуславське РТП» (ідент.код 20620839, адре-

са: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 4) від ТОВ ВКП «Силует» коштів 
без належних правових підстав за період з 2012 року по 2016 рік включно за орен-
ду приміщення, яке розташоване за адресою: м. Богуслав, вул. Франка, 16, отриму-
вач: КП «Богуславське РТП», сплачені кошти підлягають поверненню. Відповідно до 
договору оренди № 1 від 04.01.2000 р. і Акта передачі майна комунальної власності 
від 04.01.2000 р. Орендодавцем та балансоутримувачем орендованої ТОВ ВКП «Силу-
ет» частини будівлі є Богуславська районна державна адміністрація. ПРОСИМО: 1. У 
триденний строк з дня розміщення даного оголошення повернути на рахунок ТОВ ВКП 
«Силует» безпідставно отримані Комунальним підприємством «Богуславське РТП» 
грошові кошти в сумі 83 043,05 гривень. 2. Рахунок для перерахування коштів: КБ 
«Приватбанк» № р/р 26006053133098, МФО 321842, ЄДРПОУ 03054864, Київське ГРУ 
ПАТ КБ «Приватбанк», отримувач: ТОВ ВКП «Силует». В іншому випадку змушені буде-
мо звернутись до господарського суду для стягнення коштів у примусовому порядку.

Представництво 
«А.С. Рієтуму Банка»,

код 21682400, юридична адреса: 01032, 

м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, ого-

лошує про закриття представництва 

в Україні згідно з рішенням засідання 

правління А.Т. «Рієтуму Банка» №14 від 

20 березня 2018 р.

Претензії приймаються протягом 

двох місяців з дати виходу оголошення 

за телефоном +38093-316-37-96

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «МОРОЗОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MOROZOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 2318/07 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 08 березня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість ци-
вільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективно-
го засобу юридичного захисту.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень у цих спра-
вах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників 
не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами.

У заявах №2318/07 та № 65272/12 заявники скаржились також за іншими стат-
тями Конвенції на невиконання рішень національних судів. Європейський суд ви-
рішив, що ця частина заяв є продовженням рішення у справі «Бурмич та інші 
проти України» та має розглядатися згідно з передбаченою у ньому процедурою. 
Тобто вони мають бути вилучені з реєстру та передані Комітету міністрів Ради Єв-
ропи з метою їх вирішення в рамках вжиття заходів загального характеру на ви-
конання пілотного рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» 
(Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine) (заява № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року).

Крім того, у заяві № 2318/07 заявник також скаржився за іншими статтями 
Конвенції. Проте з огляду на всі наявні документи Європейський суд визнав 
ці скарги неприйнятними та відхилив цю частину заяви відповідно до пункту 
4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує вилучити з реєстру справ Суду частину заяв № 2318/07 та  

№ 65272/12 щодо невиконання або тривалого виконання рішень національ-
них судів відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції та передати 
їх Комітету міністрів Ради Європи з метою їх вирішення в рамках вжиття за-
ходів загального характеру на виконання зазначеного вище пілотного рішен-
ня у справі Іванов.

3. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних про-
ваджень та відсутності у національному законодавстві будь-якого ефективно-
го засобу юридичного захисту (див. перелік у додатку), а решту скарг у заяві  
№ 2318/07 – неприйнятними;

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

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

никам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертова-
ні в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені 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 відсотко-
ві пункти.».

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

(Заява № 6086/13 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 22 лютого 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість криміналь-
них проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень у цих 
справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку». Крім цього, 
Європейський суд вказав, що у заявників не було ефективного засобу юридич-
ного захисту у зв’язку з цими скаргами, і констатував порушення пункту 1 стат-
ті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1
статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю криміналь-

них проваджень;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені у переліку в додатку; ці суми мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

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

(Заява № 56576/08 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 22 лютого 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість цивільно-
го провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту. У заяві № 56576/08 заявник також скаржився за іншими 
положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільного прова-
дження у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного стро-
ку», а у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
цією скаргою. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та 
статті 13 Конвенції.

Скаргу заявника у заяві № 56576/08 за іншими положеннями Конвенції Євро-
пейський суд відхилив відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви
2. Оголошує скарги щодо надмірної тривалості цивільного провадження та від-

сутності будь-якого ефективного засобу юридичного захисту в національному за-
конодавстві прийнятними, а заяву № 56576/08 неприйнятною;

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 
13 Конвенції щодо з надмірної тривалості цивільного провадження;

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

суму, зазначену в таблиці у додатку; ця сума має бути конвертована в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України  

за участю керівників центральних органів виконавчої влади  
на квітень — червень 2018 року

17 квітня  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
20 квітня  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
24 квітня  Міністерство закордонних справ України
27 квітня    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України
4 травня  Міністерство інформаційної політики України
11 травня  Міністерство інфраструктури України
15 травня  Міністерство молоді та спорту України
18 травня  Міністерство оборони України
22 травня Міністерство освіти і науки України
25 травня  Міністерство охорони здоров’я України
29 травня  Міністерство соціальної політики України
1 червня  Міністерство культури України
5 червня    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-

нального господарства України
8 червня  Міністерство фінансів України
12 червня  Міністерство юстиції України
15 червня  Пенсійний фонд України
19 червня    Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників анти-

терористичної операції
22 червня  Державна служба України з питань праці
26 червня  Національна поліція України
Примітка.     Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.  

Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії –  
з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  
(другий поверх, кім. 206).



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 61 457

Загальний тираж за квітень 324 482

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +12  +17 Черкаська +7  +12 +12  +17
Житомирська +7  +12 +12  +17 Кіровоградська +7  +12 +13  +18
Чернігівська +6  +11 +12  +17 Полтавська +7  +12 +11  +16
Сумська +6  +11 +11  +16 Дніпропетровська +7  +12 +13  +18
Закарпатська +7  +12 +17  +22 Одеська +6  +11 +15  +20
Рівненська +5  +10 +12  +17 Миколаївська +5  +10 +17  +22
Львівська +5  +10 +13  +18 Херсонська +5  +10 +17  +22
Івано-Франківська +5  +10 +13  +18 Запорізька +5  +10 +17  +22
Волинська +5  +10 +12  +17 Харківська +7  +12 +12  +17
Хмельницька +7  +12 +12  +17 Донецька +7  +12 +15  +20
Чернівецька +7  +12 +13  +18 Луганська +7  +12 +13  +18
Тернопільська +5  +10 +12  +17 Крим +5  +10 +17  +22
Вінницька +7  +12 +14  +19 Київ +9  +11 +14  +16
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Португалія 
перебуватиме 
«Під зорею Пінзеля»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ. Минулими вихідними в най-
більшому палаці Португалії — палаці Мафра представили 
культурно-мистецьку ініціативу «Під зорею Пінзеля. Бароко-
ве мистецтво і строї епохи». Цей проект започаткував Бла-
годійний фонд родини Демкур із Тернополя. 

Шість років тому твори славетного скульптора другої по-
ловини XVIII століття Україна представила у Луврі. За сло-
вами засновника проекту Тараса Демкури, нині він став од-
ним із найуспішніших всеукраїнських кейсів у розвитку куль-
турної дипломатії, підкріплюється державною міжнародною 
підтримкою. 

У Лісабоні в культурно-мистецькій програмі представили 
альбом світлої пам’яті тернопільського мистецтвознавця Ві-
ри Стецько «Таїна Пінзеля». Світ він побачив 2012 року, а 
2017-го його перевидали. Переглянуть португальці й доку-
ментальний фільм з англійськими субтитрами «Таїна Пінзе-
ля. Від Бучача до Лувру». 

Матимуть можливість також переглянути стрічку «Борщів-
ська вишиванка. Світ, що єднає», яку торік відзняли завдяки 
цьому ж фонду родини Демкур. Окрім того, тернопільська 
етногалерея «Спадок» підготувала експозицію автентичних 
зразків українських строїв Галичини кінця ХІХ століття. За-
просять і на вернісаж картин сучасних художників з Терно-
пілля та Львівщини. 

Через культурні проекти українці розвиватимуть й еконо-
мічну співпрацю, тож у межах проекту «Під зорею Пінзеля» 
в Португалії організують круглий стіл на тему «Україна — 
нові можливості для португальських підприємств», бізнес-
зустрічі. 

Серед тих, хто долучився до проведення культурно-мис-
тецького проекту «Під зорею Пінзеля», — й ініціативна гру-
па Спілки української молоді в Португалії. На переконання 
Тараса Демкури, наша діаспора — потужний лобіст україн-
ських інтересів за кордоном. 

Після Португалії виставку-репрезентацію барокового 
мистецтва та автентичних строїв кінця ХІХ століття готува-
тимуть уже для показу в Іспанії. 

Порвали з бойовиками 
і повернулися до нормального життя

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОРОГА ДОДОМУ. З по-
чатку квітня правоохоронцям 
Донеччини добровільно зда-
лися вже 7 учасників проро-
сійських незаконних збройних 
формувань, більшість із яких 
— мешканці території області, 
контрольованої українською 
владою. Колишні бойовики, 
які не причетні до важких зло-
чинів, скористалися можливіс-
тю, передбаченою законодав-

ством, уникнути криміналь-
ної відповідальності. Про пер-
спективу повернутися до нор-
мального життя недавні при-
хильники та захисники неза-
конної і невизнаної «республі-
ки» дізналися з повідомлень у 
пресі про програму СБУ «Те-
бе чекають вдома» та долю 
тих осіб, які вже нею скорис-
талися. Хоч декому з них бу-
ло нелегко зробити цей крок, 
оскільки командири незакон-
них збройних формувань всі-
ляко перешкоджали можли-

вості підлеглих порвати з бо-
йовиками. Наприклад, у бій-
ця «Першої Слов’янської бри-
гади» забрали і знищили всі 
українські документи, неодно-
разово погрожуючи розпра-
вою. А ще всіх, хто замислю-
вався про повернення до мир-
ного життя, залякували торту-
рами в «українських катівнях» 
і розстрілами. Отож у деяких 
випадках співробітникам кар-
ного розшуку та прикордон-
никам довелося навіть прово-
дити спеціальні операції, аби 

вивести колишніх бойовиків із 
окупованої території Донбасу. 

Як уточнили в головному 
управлінні Національної полі-
ції в Донецькій області, з по-
чатку року правоохоронці ре-
гіону оголосили про підозру 
74 учасникам проросійських 
НЗФ, яким загрожує позбав-
лення волі до 8 років. А ось 
тим, хто добровільно зали-
шив підрозділи бойовиків і не 
скоював важких злочинів, га-
рантують уникнення кримі-
нальної відповідальності. 

Не тільки знання, а й розвиток творчих здібностей
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

УЧИТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗ-
НО. Ще один університет тре-
тього віку розпочав роботу на 
базі територіального центру 
соціального обслуговування 
Черкаського району. Перші та-
кі проекти з’явилися на Черка-
щині ще у 2008 році, їх запро-
ваджують з метою підтримати 
людей похилого віку, які мають 
активну життєву позицію, і до-

помогти їм адаптуватися до су-
часних умов життя. 

«У багатьох розвинених 
країнах широко практикуют ь 
таку форму навчання, — 
стверджує директор департа-
менту соціального захисту на-
селення Черкаської облдерж-
адміністрації Руслан Чика-
ло. — Люди старшого поко-
ління навчаються основ бізне-
су, комп’ютерної грамотності, 
бухгалтерської справи. В об-
ласті діють 25 таких універси-

тетів у кожному районі. На різ-
них факультетах навчається 
майже півтори тисячі людей».

У Черкаському районі функ-
ціонують два факультети уні-
верситету: в с. Яснозір’я — 
«Гармонійного розвитку» та в 
с. Мошни — «Здоровий спо-
сіб життя», які відвідують 35 
студентів. У селах Байбузи та 
Мошни вже відбувся перший 
випуск, підопічні отримали 29 
сертифікатів про закінчення 
факультетів «Краєзнавства 

та мистецтв», «Інформаційно-
го» та «Прикладного мисте-
цтва». Крім того, в селах Сви-
дівок і Байбузи працюють клу-
би за інтересами «Промінь на-
дії» та «Надвечір’я». Спеціа-
лісти відділень денного пере-
бування територіального цен-
тру залучають представників 
волонтерських та громадських 
організацій до проведення зу-
стрічей з людьми похилого ві-
ку, інвалідами, які перебува-
ють на навчанні в університеті.

В Україні відроджується 
жіночий хокей 
ЗА КУБОК. Перший міжнародний турнір пройшов у Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

На арені «Салтівськи й 
лід» днями жіноч і хо-

кейні команди боролис я за 
кубок турніру The Khar kiv-
Invitational. У змаганнях 
узяли участь три україн-
ські команди — харківські 
«Пантери», СМК та клубу 
«Дніпровські Білки», а та-
кож спортсменки США із 
хокейного клубу «Ягуари».

Як зазначила під час від-
криття турніру голова Хар-
ківської облдержадміні-
страції Юлія Світлична, на 
холодному льоду буде по-
справжньому гаряча гра, і 
харків’янки сповна пока-
жуть, на що здатні. Відкри-
ти перший міжнародний 
жіночий хокейний турнір у 
Харкові голову ХОДА по-
просила засновниця та пре-
зидент ХК «Пантери» Ка-
терина Середенко під час 
зустрічі команди з очіль-
ницею області 15 березня. 
«Ми будемо підтримувати 
не тільки сьогоднішній чем-
піонат, а й розвиток жіночо-
го хокею в області та спорт 
загалом», — сказала Юлія 
Світлична. 

Керівник області, зокре-
ма, зазначила, що розви-
ток спорту — один із не-
від’ємних пріоритетів роз-
витку Харківської області. 
«Ми розвиваємо як олімпій-
ські, так і неолімпійські ви-

ди спорту. Надаємо стипен-
дії видатним спортсменам і 
тренерам, а також запрова-
дили стипендії тим спортс-
менам, що тільки-но почи-
нають демонструвати ре-
зультати, щоб заохотити їх 
на подальші звершення», — 
наголосила голова ХОДА.

У перший день зма-
гань відбулися два матчі 
— харківський клуб СМК 
зустрівся з «Дніпровськи-
ми Білками», а чемпіонки 
України харківські «Пан-
тери» — з «Ягуарами» із 
Нью-Джерсі (США).

Переможцями турніру 
з рахунком 7:3 стали хар-
ківські «Пантери», які у 
фіналі перемогли «Коро-

лев Дніпра». «Пантери» 
вперше у своїй історії здо-
були «золото» чемпіонату 
України. «Королеви Дні-
пра» цього сезону змуше-
ні задовольнитися лише 
срібними нагородами. 

Турнір The Kharkiv Invi-
ta tional некомерційний, він 

націлений на популяри-
зацію хокею серед жінок 
у Харківському регіоні. У 
кожній команді — мінімум 
11 гравців віком від 15 ро-
ків. Також у межах турніру 
було проведено майстер-
класи для дітей від амери-
канських тренерів.

Гарячих на емоції ігрових моментів було 
достатньо, аби потішити вболівальників


