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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Дані дуже оптимістичні. 

Кількість тих, хто 
розуміє цінність змін, 

зростатиме. До кінця 
року можемо вийти 

на 20 мільйонів 
декларацій».

Вищий 
антикорупційний суд 
стає невідворотним 

КРОК ДО ЗМІН. Закон «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з ухваленням За-
кону України «Про Вищий антикорупційний суд» підписав Пре-
зидент Петро Порошенко. Зміни дають змогу забезпечити 
ефективне започаткування роботи й подальше функціонуван-
ня Вищого антикорупційного суду, зокрема його апеляційної 
палати, що стане істотним кроком у протидії корупції.

«З ухваленням цього закону повністю відкрито шлях для 
створення та функціонування Вищого антикорупційного суду, 
тож звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із про-
ханням якнайшвидше провести конкурс, а до Міністерства за-
кордонних справ — у максимально короткі строки звернути-
ся з проханням до наших міжнародних партнерів щодо деле-
гування представників до громадської ради міжнародних екс-
пертів. Звертаюся до всіх достойних правників: беріть участь у 
конкурсі. Від вашої принципової позиції залежатиме швидкість 
і ефективність боротьби з корупцією в Україні», — цитує слова 
Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

38 444 
пари скористалися сервісом  

«Шлюб за добу» впродовж двох років.  
З них розлучилося лише 615

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО. Попередні проекти реконструкції 
застарілого житла в українських містах виявилися 
мертвонародженими, новий має бути дієвішим

Друга молодість 
хрущовок

Прем’єр-міністр про відчуття людьми нової якості 
системи охорони здоров’я

4 5
ЛЮДИ І ЧАС

Заступник міністра з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб Юрій 
Гримчак: «На відновлення довкілля 
Криму знадобиться 10 років»

З ПЕРШИХ ВУСТ

Енді Воргол (Андрій Варгола)  — 
один з небагатьох художників, 
чиї твори впізнавані на всіх 
континентах і знайомі людям, 
далеким від мистецтва
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Ось такий вигляд мають після реновації будинки, зведені в 60-ті роки минулого століття
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ»
Номер лота: F121GL31361, F121GL31362, F121GL31363
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Право вимоги за кредитними договорами №15/01-КР-26/2015 та №15/01-КР-36/2013 
Право вимоги за кредитним договором №15/05-КР-17/2017
Право вимоги за кредитним договором №15/01-КР-31/2016

Місце проведення  
аукціону:

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 22.08.2018
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 09.30 до 10.00 год.  

Автоматичне покрокове зниження ціни лота – розпочинається в проміжок часу з 09.30 до 10.00 год. та 
завершується в проміжок часу з 16.15 до 16.45 год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій – з 16.15 до 17.00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин): 
– Період подання закритих цінових пропозицій – з 16.15 до 16.55 год.  
(загальна тривалість складає 10 хв.) 
– Період подання цінової пропозиції – з 16.25 до 17.00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація 
по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна,  
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону розміщене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/
not-paying/liquidation/219-at-bank-bohuslav/38887-asset-sell-id-176634

Втрачені документи: 
ТОВ «Дунайбункер», код ЄДРПОУ 31091962 
Свідоцтво про право власності на судно УДБ-235 (дублікат), номер ПВN003444, під 

№1234 від 23 грудня 2010 року; 
Свідоцтво про право власності на судно БП-501-16 (дублікат), номер ПВN003446, 

під №1257 від 26 серпня 2011 року;
Свідоцтво про право власності на судно Руда-ДБ (дублікат), номер ПВN003445, під 

№1226 від 20 січня 2010 року;
Свідоцтво про право власності на судно Приморський-ДБ (дублікат), номер 

ПВN003443, під №1222 від 23 листопада 2009 року;
Свідоцтво про право власності на судно Зерновая-ДБ, номер ПВN003447, під 

№1315 від 28 травня 2015 року;
Свідоцтво про право власності на судно Фузовский-ДБ, номер ПВN003448, під 

№1316 від 28 травня 2015 року;
Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на судно БП-501-

16, номер КВN001882, під №1257 від 26 серпня 2011 року;
Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на судно 

Приморський-ДБ, номер КВN001888, під №1222 від 23 листопада 2009 року;
Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на судно 

Фузовский-ДБ, номер КВN001885, під №1316 від 28 травня 2015 року;
 Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на судно Зернова-

ДБ, номер КВN001884, під №1315 від 28 травня 2015 року, 
вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене майно

Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр» повідомляє про намір передати в оренду окреме 
індивідуально визначене майно, а саме транспортні засоби:

№
з/п

Марка Державний номер Рік випуску Об’єм двигуна 
(см3)

1. VOLKSVAGEN JETTA АА5621НХ 2008 1595
2. VOLKSVAGEN JETTA АА2814НО 2008 1595
3. VOLKSVAGEN JETTA АА5610НХ 2008 1595
4. VOLKSVAGEN PASSAT АА8093ЕТ 2007 1965
5. ДЕУ ЛАНОС ВІ2496АМ 1998 1595
6. ГАЗ 31105-105 АА2986МК 2007 2285
7. ГАЗ 31105-105 АА2985МК 2007 2285
8. ГАЗ 31105-105 АА3374ІР 2008 2285
Орендодавець і балансоутримувач майна – Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр», код ЄДРПОУ 

25286486, адреса місцезнаходження юридичної особи: вул. Нижньоюрківська, 6, м. Київ, 04080.
Орган управління майном: Державна фіскальна служба України.
Максимально можливий строк оренди: 1 (один) рік.
Мета використання об’єктів оренди: для перевезення пасажирів та/або вантажів.
Розмір орендної плати за кожен об’єкт оренди визначається на підставі незалежної оцінки об’єкта оренди та Ме-

тодики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.1995 р. №786. Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди оплачує Орендар.

Заяви на оренду рухомого майна приймаються у паперовому вигляді в конверті з написом «Заява про оренду» із за-
значенням найменування об’єкта оренди. 

Термін подачі заяв до 11.00 год. «16» серпня 2018 р. за адресою: вул. Хорива, 24, м. Київ, 04071. Телефон для до-
відок: (044) 463-67-02.

У разі надходження двох і більше заяв на оренду орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповід-
но до вимог абзацу третього частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Овруцький районний суд Житомирської області викли-
кає як відповідача Карпенка Петра Васильовича по цивіль-
ній справі № 286/1432/18 за позовом Карпенко Олени Геор-
гіївни до Карпенка Петра Васильовича, третя особа: Голо-
вне управління Держгеокадастру в Житомирській області, 
про визначення Карпенко О.Г. 1/2 частину земельної ділян-
ки у спільній власності в судове засідання, яке відбудеть-
ся 4 вересня 2018 року о 14 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Г.Виговського, 5, м. Овруч Жито-
мирської області.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя С.С. Невмержицький

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «ФОРОТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 41515358, адре-
са: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 
53/80, офіс 201, офіс 4) повідомляє про ліквідацію 
за рішенням загальних зборів учасників товариства. 
Протокол №4 від 23.07.2018 р.

Ліквідатором призначено Локтіонову Юлію 
В’ячеславівну. Вимоги кредиторів приймаються 
протягом двох місяців з дня публікації за адресою: 
01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 
53/80, офіс 201.

Втрачений єдиний відомчий ордер за № 9355, ви-
даний 30 травня 1997 року на Григорович Лілію Сте-
панівну на кв. 55, буд. 21-А по бульвару Лесі Україн-
ки, м. Київ. На підставі розпорядження Міністра Кабі-
нету Міністрів України від 28.05.1997р.

Склад сім’ї – 4 особи:
1. Григорович Лілія Степанівна
2. Григорович Василь Романович – чоловік
3. Григорович Роман Васильович – син
4. Григорович Нестор Васильович – син, 
вважати недійсними.

Покровський районний суд Дніпропетровської облас-

ті розглянув цивільну справу за позовом Яковлєвої Лі-

лії Миколаївни до Яковлєва Дениса Васильовича про по-

діл майна подружжя та виніс заочне рішення по справі  

№ 189/1817/16-ц, 2/189/103/17.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК Украї-

ни: Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 

ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява про пе-

регляд заочного рішення може бути подана протягом деся-

ти днів з дня отримання його копії.

В.о. голови суду К.С. Лукінова

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 15.08.2018 р. о 15.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Никитіної 
Ірини Петрівни, 17.05.1968 року народження, за  
ч. 2 ст. 258-5 КК України. Явка обвинуваченої в 
судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В.В.

Корсунь-Шевченківським відділом Звенигородської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному 
провадженні № 12012250190000082 за підозрою Нікогосян В.А. за п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України, досудове розслідування, в яко-
му здійснюється за відсутністю підозрюваного в порядку спеціального досудового розслідування. Підозрюваний Нікогосян Вараздат Ам-
бікович, 20 травня 1970 року народження, раніше проживав на території України без державної реєстрації у с. Комарівка Корсунь-Шев-
ченківського району Черкаської області, викликається на 14 год. 00 хв. 10.08.2018 р. до Корсунь-Шевченківського відділу Звенигород-
ської місцевої прокуратури за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 27, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, до прокурора відді-
лу місцевої прокуратури Початенко Н.В., для оголошення повідомлення про зміну раніше оголошеної підозри у вчиненні кримінальних 
правопорушень.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) 14.08.2018 р. о 09.00 год. та 12.09.2018 р. о 
09.30 год. розглядає кримінальну справу за об-
винуваченням Мостового Сергія Олександрови-
ча за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинуваче-
ного в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В.В.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті  (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знахо-
диться кримінальне провадження №42017050000000114 (номер спра-
ви 1-кп/243/513/2018) за обвинуваченням Немиткіна Дениса Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузне-
цов Р.В. викликає обвинуваченого Немиткіна Дениса Олександровича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Макарова, будинок 40, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 16 серпня 2018 року о 09 годині 30 хвилин у залі судового засідан-
ня №06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаус-
това Т.А. викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 9 серпня 2018 року о 12 годині 45 хвилин у залі судового засідан-
ня № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне про-
вадження №22017050000000105 (номер справи 243/243/1369/17, но-
мер провадження 1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта Макси-
ма Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликається на судове засідання, яке 
відбудеться 8 серпня 2018 року о 08.40 год. до суду для участі у роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя В.І. Старовецький

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

(Заява № 2075/13 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 28 червня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявниці скаржи-
лися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція), що поновлення строку на апеляційне оскарження та скасуван-
ня остаточних постанов у їхніх справах порушило принцип юридичної визначеності.

Заявниці стверджували, що на їх користь були винесені постанови судів першої ін-
станції, якими було зобов’язано провести перерахунок їхніх пенсій за вищою ставкою. 
У деяких справах Державна виконавча служба України розпочала виконання рішень.

Відповідачі подали свої апеляційні скарги після закінчення строку, встановленого законом. 
Апеляційні суди поновили строк апеляційного оскарження (у деяких заявах після значного 
періоду часу), скасували постанови судів першої інстанції, а у задоволенні позовних вимог 
заявниць відмовили або закрили провадження, внаслідок чого пенсії заявниць зменшились.

Розглянувши скарги заявниць, Європейський суд вказав, що національні суди або 
посилались на «поважні підстави» в обґрунтування поновлення строку на апеляційне 
оскарження, без надання будь-якого пояснення чи оцінки цих підстав, або обмежува-
лись встановленням того, що апеляційні скарги були подані з дотриманням процесу-
альних формальностей, без наведення будь-яких підстав.

Крім того, Європейський суд зауважив, що у справах заявниць постанови судів пер-
шої інстанції набрали законної сили та підлягали обов’язковому виконанню, а у деяких 
справах вже було відкрите виконавче провадження.

З огляду на зазначене та посилаючись на свою попередню практику у справах про-
ти України Європейський суд дійшов висновку, що національні суди не навели підстав, 
які б продемонстрували існування особливих і непереборних обставин, виправдовуючи 
повторне відкриття провадження у справах заявниць, та констатував порушення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції.

У заяві № 28131/13 заявниця скаржилась також за статтею 1 Першого протоколу до 
Конвенції, що постанова апеляційного суду в її справі порушила її право на мирне во-
лодіння майном.

Беручи до уваги свої висновки, пов’язані зі скаргами за пунктом 1 статті 6 Конвен-
ції, Європейський суд вказав, що скасування остаточної постанови у спосіб, який був 
несумісним із принципом юридичної визначеності, позбавило заявницю впевненості в 
обов’язковому судовому рішенні та поклало на неї надмірний тягар, отже, було пору-
шення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;

2.  Оголошує прийнятними скарги про відновлення проваджень і скасування поста-
нов, які набрали законної сили та підлягали виконанню;

3.  Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо всіх заявниць 
у зв’язку з порушенням принципу юридичної визначеності;

4.  Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції що-
до заявниці у заяві № 28131/13;

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

наведені у Додатку ІІ, та додатково будь-який податок, що може їм нараховуватись; ці 
суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку 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.

 6. Відхиляє решту вимог заявниць щодо справедливої сатисфакції.»

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

(Заява № 27273/09 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 28 червня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржи-
лися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. У заявах № 11927/13 та № 25530/13 заявники подали скарги також 
за статтею 2 Протоколу 4 до Конвенції на надмірну тривалість застосування підпис-
ки про невиїзд.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його 
практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих 
справах була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку» і у заявників 
не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, та кон-
статував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. 

У заявах № 11927/13 та № 25530/13 заявники скаржились також за статтею 2 Про-
токолу 4 до Конвенції на надмірну тривалість застосування підписки про невиїзд. З 
огляду на всі наявні у нього матеріали Європейський суд дійшов висновку про по-

рушення Конвенції в цій частині заяв у світлі його висновків у рішенні у справі «Іва-
нов проти України» (Ivanov v. Ukraine) (заява № 15007/02, від 07 грудня 2006 року).

У заяві № 27273/09 заявниця скаржилася також за пунктом 1 статті 6 Конвенції на 
невиконання або тривале виконання рішень національних судів. Європейський суд ви-
рішив, що ця частина заяви є продовженням рішення у справі «Бурмич та інші проти 
України» та має розглядатися згідно з передбачуваною у ньому процедурою. Тобто во-
на має бути вилучена з реєстру та передана Комітету міністрів Ради Європи з метою її 
вирішення в рамках вжиття заходів загального характеру на виконання пілотного рі-
шення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. 
Ukraine) (заява № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року).

Крім того, у заяві № 11927/13 заявник також скаржився за іншими статтями Конвен-
ції. З огляду на всі наявні документи Європейський суд визнав ці скарги неприйнятни-
ми та відхилив цю частину заяви відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує вилучити з реєстру справ заяву № 27273/09 в частині щодо невиконання 

або тривалого виконання рішень національних судів відповідно до підпункту «с» пунк-
ту 1 статті 37 Конвенції та передати її Комітету Міністрів Ради Європи з метою її вирі-
шення в рамках вжиття заходів загального характеру на виконання пілотного рішен-
ня у справі Іванов;

3. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості кримінальних прова-
джень, відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного за-
хисту, а також надмірної тривалості застосування підписки про невиїзд, а решту скарг 
у заяві № 11927/13 – неприйнятними;

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

5. Постановляє, що було порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції щодо над-
мірної тривалості застосування підписки про невиїзд;

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

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

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 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 відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ 
УКРAЇНИ НA 5 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +27  +32
Житомирська +15  +20 +26  +31
Чернігівська +14  +19 +27  +32
Сумська +14  +19 +27  +32
Закарпатська +15  +20 +27  +32
Рівненська +14  +19 +26  +31
Львівська +14  +19 +25  +30
Івано-Франківська +14  +19 +26  +31
Волинська +14  +19 +25  +30
Хмельницька +14  +19 +26  +31
Чернівецька +14  +19 +26  +31
Тернопільська +14  +19 +26  +31
Вінницька +14  +19 +27  +32

Oбласть Нiч День

Черкаська +15  +20 +26  +31
Кіровоградська +15  +20 +27  +32
Полтавська +15  +20 +26  +31
Дніпропетровська +16  +21 +28  +33
Одеська +17  +22 +29  +34
Миколаївська +17  +22 +29  +34
Херсонська +17  +22 +29  +34
Запорізька +16  +21 +29  +34
Харківська +16  +21 +27  +32
Донецька +16  +21 +28  +33
Луганська +13  +18 +28  +33
Крим +16  +21 +29  +34
Київ +18  +20 +29  +31

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з рішенням сесії Недригайлівської районної ради від 
17.07.2018 року з метою підвищення рівня медичного обслуго-
вування населення району, розширення можливостей щодо йо-
го доступності та якості, ефективного використання кадрово-
го потенціалу, підвищення використання бюджетних коштів при-
пинити діяльність юридичної особи публічного права Комуналь-
ний заклад «Недригайлівський районний центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 38019903) адреса: Сумська 
обл. смт Недригайлів, вул. Шкільна, буд.12), шляхом перетворен-
ня на комунальне некомерційне підприємство. Головою ліквіда-
ційної комісії призначено Неменко Тетяну Володимирівну. Заяв-
ки кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публі-
кації цього оголошення.
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В Ольвії знайдено цінні предмети 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

АРХЕОЛОГІЯ. Учасники 
польсько-української архе-
ологічної експедиції вияви-
ли на території стародавньої 
грецької колонії Ольвія фраг-
менти житлового будинку та 
цінні предмети, датовані IV 
століттям до н.е. 

Національний історико-ар-
хеологічний заповідник «Оль-
вія», що на Миколаївщині, роз-
ташований на місці найважли-
вішої грецької колонії в Ниж-
ньому Побужжі, заснованої в 
647 році до н.е. Уже не впер-
ше в дослідженні Ольвії беруть 
участь науковці з Національно-
го музею у Варшаві та Інститу-
ту археології Національної ака-

демії наук України. За словами 
керівника експедиції Альфре-
да Твардецького, цього сезо-
ну археологи знайшли предме-
ти щоденного вжитку та посуд. 

«Посуд у дуже гарному ста-
ні. Його зроблено в хорошій 
майстерні, — зазначив архео-
лог. — Тому припускаємо, що 
будинок, який вивчаємо, нале-
жав багатим городянам, во-

ни могли собі дозволити купи-
ти дорогий посуд. Досі в Ольвії 
нам не вдалося знайти такої 
великої кількості цінного по-
суду». Цього року археологіч-
ний сезон завершується через 
кілька днів. Із самого початку 
робіт в Ольвії польські та укра-
їнські археологи знайшли по-
над 300 предметів, які мають 
велику наукову цінність. 

У Подільському 
зоопарку з’явився 
двогорбий верблюд

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПОПОВНЕННЯ. Нещодавно Подільський зоопарк у місті Він-
ниці поповнився новим мешканцем — двогорбим білим верб-
людом. Його придбали за сприяння благодійників. До цього він 
перебував у приватному зоопарку в Донецькій області, а потім 
— в Іллінецькому районі Вінниччини. Інтерес у краян і туристів 
до нового мешканця неабиякий, адже він екзотичний. 

«Придбання верблюда — черговий крок популяризації зоо-
парку, який дає змогу бачити багатство фауни різних куточ-
ків світу. Нещодавно Подільський зоопарк став одним із пе-
реможців конкурсного добору проектів регіонального розви-
тку секторальної підтримки Європейського Союзу. Загальний 
обсяг фінансування проекту становить 11,7 мільйона гривень. 
Нині працюємо над тим, щоб його було внесено у всі туристські 
маршрути області», — зазначив перший заступник голови Він-
ницької облдержадміністрації Андрій Гижко. 

Проект передбачає збільшення кількості туристів на Віннич-
чині шляхом створення центру сімейного дозвілля на базі зоо-
парку, сприяння збереженню і відтворенню у штучних умовах 
рідкісних та занесених до Червоної книги тварин і птахів тощо. 
Якщо торік зоопарк відвідало 40 тисяч осіб, то протягом п’яти 
місяців цього року — 31 тисяча, що свідчить про зростання йо-
го туристської привабливості.Нові книжки — за обласний кошт

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРО-
СТІР. До кінця цього року на 
Черкащині планують надру-
кувати 35 нових видань сус-
пільно необхідної літерату-
ри за обласний кошт. Їх роз-
поділять між шкільними та пу-
блічними бібліотеками облас-
ті. Загальний наклад стано-
витиме близько 12 тисяч при-
мірників. 

Як розповів перший заступ-
ник голови ОДА Віталій Ко-
валь, це буде художня, істо-
рична, краєзнавча і дитяча лі-
тература. Остаточний перелік 
для друку визначили за підсум-
ками засідань експертної ра-
ди облдержадміністрації з пи-
тань книговидавничої справи. 
Для цього в межах регіональ-
ної програми розвитку інфор-
маційного простору області на 
2012—2018 роки передбачили 
понад мільйон гривень. 

На засіданнях експертної 
ради вивчали потребу у ви-
даннях для дітей із вадами зо-
ру й слуху, досвід дейзі біблі-
отек Львівщини (дейзі — осо-
бливо зручний для користу-
вачів із вадами зору формат, 
оскільки він має функцію на-
вігації аудійованою книжкою: 
незряча людина спроможна 
протягом кількох секунд зна-
йти будь-який потрібний їй 
розділ, параграф, сторінку в 
такій книжці). Також визнача-

ли доцільність і якість худож-
нього та змістового наповнен-
ня поданих на розгляд тема-
тичних книжкових макетів. 

У подальшому експертна 
рада ще вивчатиме потребу 
закладів освіти, спеціалізова-
них бібліотек у такій соціаль-
ній літературі, визначатиметь-
ся із жанрами, специфікою, 
кількістю книжок і віковою ка-
тегорією осіб, які потребують 
літератури шрифтом Брайля, 
аудіокнижок.

На Закарпатті відбулася «битва різьбярів»

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

РЕМЕСЛА. «Велика битва різьбярів», у якій 
кожен з учасників повинен створити фігуру з 
цільного шматка деревини, відбулася у се-
лищі Великий Бичків у Рахівському райо-
ні Закарпаття. На творче змагання приї-
хали понад два десятки майстрів з різних 
куточків України. Кожному з них дали в 
користування товстелезну колоду, яку 
потрібно самому ошкурити, а потім за 
допомогою бензопили, сокири та ста-
месок зробити з неї художній витвір.

Під час урочистого відкриття, що 
відбулося на алеї Різьби в супрово-
ді трембіт, учасників вітали представ-
ники місцевої влади. Священик про-
вів молебень, благословивши різь-
бярів, а рятувальники проінструкту-
вали їх щодо правил безпечної по-
ведінки. Учасники не лише твор-
чо працювали, а й стали глядача-
ми концерту на їхню честь, дава-
ли майстер-класи. 

«Битву різьбярів» на Рахівщи-
ні проводять не випадков о: 
саме тут найбільш пошире-
ний цей вид народних реме-
сел, тож намагаються зберігати традиції й 
популяризувати творчу справу серед молоді.

Мить урочистого відкриття Учасники приступили до роботи

Творить талант з Великого Бичкова 
Михайло Мадярій

Третій день змагань позаду,  
і вже ось що вирізьбили!


