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Уряд оновлює стандарти 
й мотивує вчителів 

ОСВІТА. З 1 вересня в Україні учні перших класів навчати-
муться за новим державним стандартом і в нових класах, на 
оснащення яких цього року спрямовано мільярд гривень, нага-
дує учням і вчителям Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З 1 вересня перші класи будуть навчатися за новим держав-
ним стандартом. Перепідготовку пройшли 22 тисячі педагогів 
початкових класів, понад 18 тисяч учителів іноземної мови, які 
працюватимуть з дітьми. Ми передали майже мільярд гривень 
органам самоврядування для облаштування початкової школи», 
— цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.

Прем’єр нагадав, що, крім нової початкової школи, уряд за-
проваджує нові державні інструменти мотивації молодих уче-
них. «Ми створюємо фонд досліджень. Це початок фінансуван-
ня молодих учених. Знайдемо механізми, щоб вчені працювали 
в Україні, а наука розвивалася», — запевняє Володимир Грой-
сман.

ЦИТАТА ДНЯ

УЛЯНА СУПРУН: «Профогляди, 

ЦИФРА ДНЯ

7593,7 грн
становила середня ціна імпортного 

природного газу в липні 2018 року, що 
склалася в процесі його митного оформлення 

під час ввезення на територію України 

які входять до безоплатних 
послуг вашого лікаря, 
— базові речі, які має 

робити кожен у 
певному віці або ж  

у певних групах ризику, 
щоб зберегти 

здоров’я».

На Луганщині запобігають 
незаконному видобутку вугілля 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА КОНТРОЛІ «УК». На 
останній нараді в ОДА роз-
глядали актуальні пробле-
ми області. Слухали інфор-
мацію про перебіг розсліду-
вання кримінальних прова-
джень, відкритих за фактом 
незаконного вирубування лі-
су та незаконного видобут-
ку вугілля на території об-
ласті. «Урядовий кур’єр» по-
відомляв про це у №139 за 
27 липня цього року. Ішлося 
й про ситуацію, пов’язану з 
проїздом осіб та переміщен-
ням товарів на відрізку заліз-
ниці й автотраси Т-1307, які 
проходять територією Росій-
ської Федерації. Залізнич-
на колія 10 разів перетинає 
державний кордон України, 

але відрізок юридично на-
лежить РФ. Прикордонни-
ки нині забезпечують обла-
штування дороги Т-1307 та 
її об’їзд. 

Голова Луганської ОДА 
Юрій Гарбуз зауважив, що 
з цього приводу було проін-
формовано Президента Пе-
тра Порошенка та Секрета-
ря Ради національної без-
пеки і оборони Олександра 
Турчинова. Питання без-
пеки державного кордону 
України на Луганщині бу-
де порушено на державно-
му рівні.

Щодо розслідування фак-
тів незаконного видобутку 
вугілля на території облас-
ті відкрито чотири прова-
дження. За словами заступ-
ника прокурора Луганської 
області Олексія Смирнова, 

тривають слідчі дії. Фактич-
ний незаконний видобуток 
вугілля зупинено, а техніку 
заарештовано. 

Начальник департаменту 
захисту економіки Олексій 
Камишанський доповів про 
розслідування криміналь-
них проваджень, відкритих 
за фактом незаконного ви-
рубування лісу: протягом 
року було порушено 63 кри-
мінальних провадження та 
притягнуто до відповідаль-
ності трьох осіб. 

У нараді взяли участь ке-
рівники основних силових ві-
домств області. Їм було пред-
ставлено новопризначених 
заступника голови ОДА Ген-
надія Іваненка та командира 
спецпідрозділу «Фантом» ГУ 
ДФСУ в Луганській області Ві-
талія Короткого.

Зростає виробництво  
сонячних панелей

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. В 
Україні будують черговий завод 
з виробництва сонячних пане-
лей загальною потужністю 400 
МВт на рік. Будівництво плану-
ють у Вінниці двома чергами 
по 200 МВт кожна. Другу чер-
гу передбачено завершити у 
2019 році. Річний обсяг продук-
ції очікується обсягом 180 міль-
йонів доларів. Майбутній завод 
забезпечить роботою близько 
400 людей.

«Такий завод з виробництва 
сонячних панелей — значний 
внесок не лише в українську 
сонячну енергетику, а й в еко-
номіку регіону, працевлашту-
вання населення, розвиток ві-
тчизняної промисловості», — 
коментує голова Державно-
го агентства з енергоефек-
тивності та енергозбереження 
Сергій Савчук.

Цей проект 
реалізує ТОВ 
«НЕСС Ес-
тейт», що вхо-
дить до скла-
ду групи ком-
паній KNESS 
— потужного 
гравця вітчиз-
няного рин-
ку відновлю-
ваної енергетики. На сьогодні 
KNESS GROUP встановила 33 
сонячні електростанції загаль-
ною потужністю 225 МВт у семи 
областях України. Виробникам, 
які використовують українське 
обладнання під час встанов-
лення «зелених» об’єктів, нада-
ють надбавку до «зеленого» та-
рифу до 10%, повідомляє прес-
служба відомства.

«Приємно, що відновлюва-
на енергетика дає поштовх для 

створення дедалі більшого об-
сягу нових виробничих потуж-
ностей. До прикладу, завод, що 
виробляє сонячні панелі, запра-
цював цього року в Енергодарі 
на Запоріжжі», — додав Сергій 
Савчук. 

Поява вітчизняних виробни-
ків на ринку сприятиме конку-
ренції між ними, а сонячні па-
нелі стануть доступнішими. Ко-
шти за обладнання залишати-
муться в економіці країни.

2
УПРАВЛІННЯ. На вітчизняній залізниці оновлюють  
рухомий склад і викорінюють тіньові оборудки

Американські 
локомотиви мчатимуть 
українськими коліями

В.о. міністра охорони здоров’я про одну з найважливіших 
функцій сімейної медицини — профілактику 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Слідчим відділом управління з розслі-
дування кримінальних проваджень слід-
чими органів прокуратури та процесу-
ального керівництва прокуратури Авто-
номної Республіки Крим здійснюється 
досудове розслідування у кримінально-
му провадженні № 42016010000000010 
від 27.01.2016 за підозрою Паши А.В., у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваному Паші Андрію Вікторо-
вичу, 16.11.1971 р.н., уродженцю міста 
Маріуполь Донецької області, громадя-
нину України, що зареєстрований за адре-
сою: вул. Житньоторзька, 8, м. Київ, фак-
тично проживає за адресою: вул. Коло-
дяжного, 11, м. Феодосія, АР Крим, пас-
порт громадянина України ВА 307502, 
виданий Приморським РВ Маріуполь-
ського МУ УМВС України в Донецькій об-
ласті 29.06.1996., на підставі ст.ст. 131, 
135 КПК України, вам необхідно прибути 
14.08.2018р. до слідчого в ОВС слідчого 
відділу прокуратури АР Крим Фролова В.П. 
за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, каб. 
104, для допиту вас як підозрюваного, а 
також для участі в проведенні слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42016010000000010.

У провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Кувшинова Євгена 
Юрійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, який викликається для учас-
ті в розгляді кримінального проваджен-
ня, яке відбудеться 20 серпня 2018 року 
о 16.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Галані Олександра Ген-
надійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, 
ч. 1, 2 ст. 258-3 КК України, який виклика-
ється для участі в розгляді кримінально-
го провадження, яке відбудеться 17 серп-
ня 2018 року о 10.30 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Шашкіна Костянтина Ва-
лерійовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, який виклика-
ється для участі в розгляді кримінально-
го провадження, яке відбудеться 16 серп-
ня 2018 року о 09.30 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу за 
обвинувальним актом відносно Мазурова Дми-
тра Володимировича, повідомленого про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Мазуров Дмитро 
Володимирович, 24.11.1977 року народження, 
який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 1, викли-
кається на 16.08.2018 року о 09 годині 00 хви-
лин до суду, кабінет № 312, для участі в розгля-
ді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н.М. Погрібна

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/558/17 
за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова 
Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., за-
реєстрована за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Целеноградська,  
буд. 43, викликається до суду на 09 годину 00 
хвилин 17 серпня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі в судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченої 
та оголошення її в міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Шевченківський районний суд м. Чер-
нівці викликає Єрешко Дар’ю Сергіївну, 
27.10.1996 р.н., яка мешкає та зареєстро-
вана за адресою: с. Бетманове (Красний 
Партизан) Ясинуватського району Доне-
цької області, як обвинувачену в кримі-
нальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Судове засідання відбудеться 27 ве-
ресня 2018 року о 16.30 год. за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, 
кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачена вважається належним чи-
ном ознайомленою з її змістом.

Суддя О.В. Семенко

Шановний  

Гаджиєв Ельвін Сабир огли!

Служба у справах дітей та сім’ї ви-

конавчого комітету Фастівської міської 

ради запрошує вас на засідання комісії 

з питань захисту прав дитини, яке від-

будеться 15.08.2018 року о 09.00 год., 

каб. 109, за адресою: Київська обл.,  

м. Фастів, площа Соборна, 1 (приміщен-

ня Фастівської міської ради).

НКРЕКП інформує про відкриття прова-
дження у справі № 826/10012/18 за позо-
вом AT «Укртрансгаз» до НКРЕКП, про ви-
знання протиправною та скасування по-
станови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1437 
«Про затвердження Змін до деяких по-
станов НКРЕКП щодо впровадження до-
бового балансування на ринку природ-
ного газу та процедури розробки, подан-
ня і затвердження Плану розвитку газо-
транспортної системи на наступні 10 ро-
ків», підготовче засідання у якій призна-
чено на 02.10.2018р. о 13.30 год. у примі-
щенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбо-
чана Петра, 8, корпус 1, блок Б, зал № 38.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає криміналь-
ну справу за обвинуваченням Рисованого Романа 
Олександровича, 26 червня 1987 року народжен-
ня, с. Зелене Покровського району Донецької об-
ласті, українця, громадянина України, не працюю-
чого, одруженого, не судимого, з вищою освітою, 
який має на утриманні неповнолітню дитину, за-
реєстрований та проживає за адресою: Донецька 
область, м. Гірне, вул. Некрасова, буд. 41, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області по да-
ній справі призначено підготовче судове засідан-
ня на 13 листопада 2017 року о 13.00 год.

13 листопада 2017 року проведення підготов-
чого судового засідання відкладене на 13 грудня 
2017 року о 10.00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготов-
чого судового засідання відкладене на 12 січня 
2018 року.

12 січня 2018 року проведення підготовчого 
судового засідання відкладене на 5 лютого 2018 
року о 10.00 год.

5 лютого 2018 року підготовче судове засідан-
ня не відбулося, було відкладено на 20 березня 
2018 р. о 10.00 год.

20 березня 2018 року підготовче судове засі-
дання не відбулося, було відкладено на 19 квітня 
2018 р. о 10.00 год.

19 квітня 2018 року підготовче судове засідан-
ня не відбулося, було відкладено на 22 червня 
2018 р. о 10.00 год.

22 червня 2018 року підготовче судове засі-
дання не відбулося, було відкладено на 16 серпня 
2018 року о 13.00 год.

Обвинувачений Рисований Роман Олексан-
дрович, 26 червня 1987 року народження, ви-
кликається на 16 серпня 2018 року о 13.00 год. 
у підготовче судове засідання до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 15, за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Ра-
дянська, 39А, як обвинувачений, для участі в роз-
гляді кримінальної справи за обвинуваченням 
Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 
1987 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A.M.,  
судді: Тітова Т.А., Хоменко Д.Є.

В провадженні Красноармійського міськра-
йонного суду Донецької області (85302, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться 
кримінальне провадження відносно обвину-
ваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області від 7 вересня 2017 
року справу було призначено до судового роз-
гляду на підставі обвинувального акта в кри-
мінальному провадженні відносно обвинуваче-
ного Гаврилюка Євгена Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України яке прово-
диться в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є.О., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область,  
м. Донецьк, вулиця Просвіти, 37, викликається 
16 серпня 2018р. о 15 годині 00 хвилин до су-
ду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І.І. Карабан

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження 
№ 22018050000000094 (номер справи 1-кп/243/614/2018) за обвинуваченням Фарту-
ха Сергія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А.О. викли-
кає обвинуваченого Фартуха Сергія Олександровича, який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Миколаївка, провулок Незалежності, будинок № 8, квартира № 4, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 15 серпня 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин у залі судового засідання № 13.

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

Захисники обвинуваченого Фартуха С.О. у кримінальному провадженні – адвокат 
Кінько Володимир Миколайович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, будинок № 53, квартира № 63, тел. 066-007-01-
33, 067-703-07-07, та Пікулін Роман Миколайович, який зареєстрований за адресою:  
м. Слов’янськ, абонентська скринька № 11, тел. 099-290-03-33.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Юрова Юрія Павловича як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/1592/17 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Юрова Юрія Павловича за ч. 1 ст. 
258-3 КК України на 20 серпня 2018 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий  
суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Скрипник С.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Акімова Олега Костян-
тиновича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11527/17-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Акімова Олега Кос-
тянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 серпня 2018 
року о 14.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий  
суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Осіпенко Л.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова Максима Арка-
дійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/1534/17-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Обухова Максима 
Аркадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 серпня 2018 
року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий  
суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Скрипник С.М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко Олену 
Миколаївну як обвинувачену в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11562/17-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Бондаренко Олени 
Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 20 серпня 2018 
року об 11.00 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий  
суддя Попова О.М., судді Юрченко С.О., Осіпенко Л.М.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  

активів (майна) АКБ «Новий»
Номер лота:   Найменування майна/стислий опис майна: 
F03G31421        Земельна ділянка 0,25 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (приса-
дибна ділянка) за адресою: с. Кам’яне, Дніпропетровська обл., 
Солонянський р-н, вул. Петровського, ділянка 80 (кадастровий  
№ 1225081500:08:001:0061).

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: www.prozorro.sale. Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону 17.08.2018. 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті: www.prozorro.sale 
Детальна інформація щодо лотів: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-
st/nezhitlova/185048/index.php?lang=ua

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
У провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/13449/18 відносно Череватого Андрія Микола-
йовича, 12.05.1964 р.н., зареєстрованого за адресою: 
м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Черевато-
го A.M. у судове засідання, яке відбудеться 20 серп-
ня 2018 року о 10.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, 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.

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: F11GL31463; F11GL31464-F11GL31530
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 26.09.2018
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38937-asset-
sell-id-176833
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/38957-asset-
sell-id-176880

СПРАВА «ЛАЗОРІВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF LAZORIVA v. UKRAINE)

(Заява № 6878/14)
Стислий виклад рішення від 17 квітня 2018 року

У листопаді 2008 року Шевченківський районний суд м. Чернівці (далі – районний 
суд) передав племінника заявниці органу опіки та піклування для влаштування його у 
спеціалізований будинок дитини. Дізнавшись про це, заявниця вирішила стати опіку-
ном свого племінника. Вона повідомила службу у справах дітей м. Чернівці про свої на-
міри і почала готувати необхідні документи для звернення із заявою.

У вересні 2012 року служба у справах дітей повідомила, що щодо племінника за-
явниці було розпочато процедуру усиновлення та зазначила, що заявниця мала пра-
во звернутися до суду із заявою про встановлення опіки у найкоротші строки. Про рі-
шення суду щодо усиновлення племінника заявницю було інформовано із затримкою. 
У жовтні 2012 року заявниця приїхала до м. Чернівці з метою ініціювати процедуру 
встановлення опіки над племінником і зустрічі з ним. Проте він вже був усиновлений. 

Заявниця намагалася оскаржити усиновлення племінника до апеляційного та ка-
саційного судів, які відмовляли їй, зокрема, через те, що рішення районного суду про 
усиновлення племінника не стосувалося її прав або інтересів, пов’язаних із встановлен-
ням опіки над дитиною.

Уряд Російської Федерації вступив у справу в якості третьої сторони та надав від-
повідні зауваження.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявниця подала 
скарги за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі – Конвенція) на те, що усиновлення її племінника становило неповагу до її сімейного 
життя та зводило нанівець спроби щодо встановлення опіки над ним. Заявниця також 
скаржилася за статтею 6 Конвенції на відсутність доступу до суду. 

Розглянувши скарги заявниці на порушення статті 8 Конвенції, Європейський суд 
зазначив, що стосунки заявниці з її племінником не підпадають під визначення «сімей-
ного життя», проте охоплюються визначенням «приватного життя». Європейський суд 
також визначив, що усиновлення племінника заявниці становило втручання у її право 

на повагу до її приватного життя. Європейський суд вказав на процесуальний недолік 
або провину з боку українських органів влади та судів, зокрема, національні суди не на-
дали пояснень, чому усиновлення краще відповідало інтересам племінника заявниці у 
порівнянні з опікою, право на здійснення якої вона мала намір отримати.

Європейський суд дійшов висновку, що втручання у приватне життя заявниці стано-
вить порушення статті 8 Конвенції. Інша скарга заявниці за статтею 6 Конвенції, врахо-
вуючи висновки за статтею 8 Конвенції, окремо Європейським судом не розглядалася. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за пунктом 1 стат-

ті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить достатню спра-

ведливу сатисфакцію будь-якої моральної шкоди, якої зазнала заявниця;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявниці 
215 (двісті п’ятнадцять) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути кон-
вертована в російські рублі за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму 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».

СПРАВА «МАЙСТРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MAYSTRENKO v. UKRAINE)

(Заява № 45811/16)
Стислий виклад рішення від 28 червня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скаржив-

ся за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод                
(далі — Конвенція) на неналежні умови тримання під вартою та відсутність у національ-
ному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання заявника під 
вартою були неналежними та, що нього не було ефективного засобу юридичного за-
хисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції. 

Заявник також висував інші скарги за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на 
надмірну тривалість кримінального провадження та відсутність у національному зако-
нодавстві ефективного засобу юридичного захисту. 

Європейський суд послався на свою попередню практику у справі щодо України та 
дійшов висновку, що тривалість провадження у цій справі була надмірною і не відпові-
дала вимозі «розумного строку», а у заявника не було ефективного засобу юридично-
го захисту у зв’язку з цим. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку 

з надмірною тривалістю кримінального провадження;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, за-

значену у переліку в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-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 10 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +26  +31
Житомирська +12  +17 +26  +31
Чернігівська +10  +15 +24  +29
Сумська +10  +15 +24  +29
Закарпатська +16  +21 +29  +34
Рівненська +12  +17 +26  +31
Львівська +12  +17 +26  +31
Івано-Франківська +12  +17 +26  +31
Волинська +12  +17 +26  +31
Хмельницька +12  +17 +26  +31
Чернівецька +12  +17 +25  +30
Тернопільська +12  +17 +26  +31
Вінницька +12  +17 +26  +31

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +25  +30
Кіровоградська +12  +17 +26  +31
Полтавська +10  +15 +24  +29
Дніпропетровська +12  +17 +26  +31
Одеська +14  +19 +26  +31
Миколаївська +14  +19 +26  +31
Херсонська +15  +20 +26  +31
Запорізька +14  +19 +26  +31
Харківська +10  +15 +24  +29
Донецька +12  +17 +24  +29
Луганська +10  +15 +23  +28
Крим +15  +20 +24  +29
Київ +15  +17 +27  +29
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На Тернопіллі лемки 
запалювали ватру 
історичної пам’яті

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. З різних куточків України з’їжджалися лем-
ки на Тернопілля в урочище Бичова біля Монастириськ. При-
їхали гості з Польщі, Словаччини, Німеччини, Канади. Усіх їх 
зібрав фестиваль «Дзвони Лемківщини». Це унікальне коло-
ритне свято вражає самобутністю, адже лемківська культура є 
невід’ємною складовою української.

Ще 1944 року комуністична влада розпочала злочинні дії про-
ти етнічних українців, які жили на землях Лемківщини, Холмщини, 
Надсяння та Підляшшя. Саме тоді уряд радянської України уклав 
угоду з Польським комітетом національного визволення про «ева-
куацію українського населення з території Польщі до УРСР і поль-
ських громадян з території УРСР до Польщі». Цей документ спро-
вокував страшну драму сотень тисяч людей. Добровільне пересе-
лення перетворилося у насильницьке. З Бескидів протягом трьох 
років насильно вивезли майже півмільйона осіб, яких розкида-
ли ледь не по всіх куточках України. Найбільше з них знайшли 
притулок на Тернопільщині у Монастириському районі, райцентр 
став своєрідною їхньою столицею. Тут і організовують фестиваль 
«Дзвони Лемківщини». Свято тривало впродовж трьох днів. Роз-
почався фестиваль з урочистої ходи центральною вулицею Мо-
настириськ і покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевчен-
ку, до пам’ятного знака депортації. А далі головним майданчиком 
проведення фестивалю стало урочище Бичова, де діє обласний 
музей лемківської культури «Лемківське село». Кожен міг ознайо-
митися із самобутніми музейними експонатами.

Тут працювали також різні локації для дітей, спортивні майдан-
чики, організовували розмаїті виставки, майстер-класи, зокрема 
дівчат навчали, як повивати хустку по-лемківськи. Представля-
ли й традиційну лемківську кухню. Впродовж трьох днів аматор-
ські та професійні виконавці, гурти виконували лемківські пісні. 
На фестиваль приїхав і Національний заслужений академічний 
народний хор України імені Григорія Верьовки. За традицією за-
палили й лемківську ватру як символ єднання у рідній культурі та 
звичаях. «Ми повинні об’єднати всі покоління українців для то-
го, щоб відродити історичну пам’ять нашого народу!» — зазна-
чив очільник краю Степан Барна. Тому під час «Дзвонів Лемків-
щини» фотографи відображали у світлинах обличчя тих лемків, 
які народилися на своїх етнічних теренах, а спеціальна знімаль-
на група фільмувала їх і записувала спогади, думки та враження.

На Донеччині запрацювала туристична поліція 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ПО КОНЯХ! У курортних 
зонах Маріуполя і Мангуш-
ського району Донецької об-
ласті заступили на службу 
перші патрулі туристичної по-
ліції, які протистоять злочин-
ності та охороняють громад-
ський порядок на узбереж-
жі Азовського моря. Ці при-
бережні райони патрулювати-
муть на байках, велосипедах 
і конях, що дає змогу забез-
печити присутність правоохо-

ронців у місцях масового від-
починку людей, куди швидко 
дістатися автомобілем про-
блематично. У складі турис-
тичної поліції близько 20 полі-
цейських, які пройшли додат-
кове навчання і тепер осідла-
ли шість велосипедів, чотири 
мотоцикли та чотирьох коней. 

Один з найефективніших 
різновидів патрулювання на 
пересіченій місцевості, де не-
має доріг, — кінна поліція, 
оскільки вершники можуть 
легко подолати перешкоду і 
швидко дістатися до місця, де 

потрібна допомога правоохо-
ронців. Кінний поліцейський 
патруль створили за сприян-
ня місцевого кінноспортивно-
го клубу та підтримки міської 
влади.

Маріуполь став другим міс-
том в Україні після Одеси, де 
діє такий проект. «Діяльність 
туристичної поліції спрямова-
на на те, щоб люди, які приїж-
джають на відпочинок на мор-
ське узбережжя, почували-
ся захищеними. Ми проана-
лізували, що кількість турис-
тів збільшується, а тому для 

забезпечення спокою наших 
гостей та профілактики пра-
вопорушень збільшили щіль-
ність патрульних нарядів, роз-
горнули роботу трьох поліцей-
ських станцій, що дає змогу 
безперервно нести службу в 
курортних зонах», — коментує 
ініціативу начальник Головно-
го управління Національної 
поліції України в Донецькій об-
ласті Микола Семенишин. 

Поліцейські патрулі нести-
муть службу на морському 
узбережжі до кінця туристич-
ного сезону.

Героїчному екіпажу тральщика «Черкаси» 
присвячується

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВА СТРІЧКА. Чоти-
ри роки тому Соборну площу 
Черкас заповнили люди. Го-
родяни зустрічали своїх геро-
їв — екіпаж тральщика «Чер-
каси». Тоді команда одного 
корабля ВМС України під час 
українсько-російського про-
тистояння в Криму показала 
всім приклад, як треба стоя-
ти за свою державу до остан-
нього. Впродовж трьох тиж-
нів екіпаж судна гідно тримав 
оборону, мужньо чинив опір, 
відбиваючи атаки військ РФ. 

На основі реальних подій 
про тральщика — він єдиний 
із 13 кораблів зумів утримати 
український стяг на своїй що-
глі на озері Донузлав під час 
анексії Криму — знято фільм. 
Воєнна драма так і назива-
ється — «Черкаси». Режи-
сер стрічки черкащанин Тим-
ур Ященко засобами ігрового 
кіно розповідає історію зви-
чайних людей, які у вирішаль-
ний час зрозуміли, у чому їхнє 
призначення і що таке Бать-
ківщина. Консультував авто-
рів фільму командир траль-
щика Юрій Федаш. До актор-
ського складу увійшли й мо-

ряки, які тримали оборону на 
кораблі навесні 2014 року. 

За словами Юрія Федаша, 
в Україні цей фільм буде ко-
рисно подивитися тим, хто 
любить кричати, що «Сдали 
Крым» і «Там никто ничего не 
делал».

«Треба, щоб ці скепти-
ки побачили, як, прикрива-
ючись жінками і дітьми, «зе-
лені чоловічки» захоплюва-
ли військові частини. Про ці 
моменти російська пропаган-
да не згадує, але так було на-
справді. Я переконаний, що 
завдяки ВМС ми маємо за-
раз Україну. Якби ми тоді по-

чали стріляти, то невідомо, де 
зараз був би державний кор-
дон України. Тоді по всій до-
вжині нашого кордону стояло 
стотисячне військо росіян», — 
зазначає командир.

Зйомки фільму відбували-
ся в Очакові, Одесі та неве-
личкому селі на Чернігівщи-
ні. Над саундтреком працю-
вали українська співачка Ка-
тя Чілі та композитор Антон 
Байбаков. Бюджет стрічки — 
близько 40 мільйонів гривень, 
із яких понад 17 мільйонів на-
дала держава. Прем’єра во-
єнної драми запланована на 
День незалежності України.

Кошенята довели до криміналу
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Днями право-
охоронці Сумщини зловили 
на хабарі лікаря-ветеринара 
Сумського прикордонного ін-
спекційного пункту. Працівни-
ця зажадала від громадяни-
на 4 тисячі гривень за надан-
ня фіктивного ветеринарного 

свідоцтва на чотирьох коше-
нят породи мейн-кун, щоб ви-
везти їх до Польщі.

Цьому передувало звер-
нення сумчанина до ветери-
нарної установи, він попрохав 
надати відповідний документ. 
Щоб не робити обов’язкових 
проб на захворювання, вете-
ринар запропонувала спро-
щену угоду: за кожне кошеня 

— тисяча гривень. Але обо-
рудку припинили правоохо-
ронці, які затримали праців-
ницю неподалік робочого міс-
ця під час одержання обумов-
леної суми.

Як повідомив відділ кому-
нікації поліції Сумської об-
ласті, за цим задокументова-
ним фактом відкрито кримі-
нальне провадження за озна-

ками ч. 3 ст. 368 (вимагання 
та одержання неправомірної 
вигоди службовою особою) 
ККУ. Якщо вину підозрюваної 
буде доведено, їй загрожує 
позбавлення волі на строк 
від 5 до 10 років з позбавлен-
ням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною ді-
яльністю строком до 3 років з 
конфіскацією майна.

ФОТОФАКТ

ВЕСІЛЬНИЙ БУМ. У серпні в Укра-
їні очікують на потрійний весіль-
ний бум. Адже на 8, 18 та 28 число 
цього місяця подано найбільше за-
яв про державну реєстрацію шлю-
бу. Як повідомляє Міністерство юс-
тиції, на 08.08.2018 року подано 1565 
заяв, на 18.08.2018 — 2790 заяв, на 
28.08.2018-го — 1201 заяву про дер-
жавну реєстрацію шлюбу. Найбіль-
ший весільний бум 18 серпня. Цього 
дня шлюб укладуть на 400 пар біль-
ше, ніж у день закоханих, який теж 
дуже полюбляють українці для почат-
ку сімейного життя.

Обрані дати — не випадковість, 
адже пари вірять, що збіг вісімок до-
поможе створити щасливий шлюб. 
Вісімка вважається щасливим чис-
лом у багатьох народів, зокрема в ки-
тайців, а поєднання трьох вісімок — 
потрійна удача. Весілля такого дня 
віщує молодятам процвітання, успіх 
і кохання. За словами нумерологів, 
це гарний день для укладання шлю-
бу людей творчих, вільних, здатних 
до самовираження. До того ж вісім-
ка символізує достаток і багато дітей. 


