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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГАЙКО МААС:
«Чітка позиція щодо 
конфлікту в Україні: 

переговори про 
скасування санкцій 
відбудуться тільки 

тоді, коли вдасться 
реалізувати 

мінські угоди».

ПОСОЛ УКРАЇНИ У ФРАНЦІЇ  
ОЛЕГ ШАМШУР: 
«Деокупація Криму— 
одна з передумов 
відновлення системи 
європейської безпеки»

У Франції існує розуміння того, що повернення Криму 
Україні потребує часу, узгоджених і консолідованих 

дій міжнародної спільноти. І хоч для пересічного францу-
за кримська проблема не належить до найактуальніших, 
в експертних колах, на державному рівні це питання об-
говорюють постійно. Увага й позиція Франції щодо Кри-
му, його незаконної окупації Росією залежить від дій, які 
чинить Україна для привернення та утримання цієї уваги 
на Заході. Про це та інші питання, що стосуються Крим-
ського півострова, становища кримських татар, проти-
дії беззаконням з боку Росії в ексклюзивному інтерв’ю 
Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний По-
сол України у Франції Олег Шамшур.

— В інформаційному полі Франції, зокрема в бізнес-
колах, час від часу порушують питання недоцільності й 
неефективності санкцій, вжитих проти Росії через анек-
сію Криму. Натомість офіційна позиція країни лиша-
ється незмінною: доки триває анексія, доти діють санк-
ції. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з цього питання, 
які тенденції відслідковуються, крім офіційної позиції?

— Французька позиція щодо дій Росії в Криму, так са-
мо як позиція міжнародного співтовариства загалом, аб-
солютно однозначна: Париж категорично засуджує по-
рушення територіальної цілісності України і вимагає її 
відновлення. Незмінна й позиція щодо санкцій: їх має 
бути збережено до повного відновлення територіаль-
ної цілісності України. У червні Франція підтримала рі-
шення ЄС про продовження на наступні 12 місяців, до 
23 червня 2019 року, санкцій проти РФ, запроваджених 
у зв’язку з незаконною анексією Автономної республі-
ки Крим та міста Севастополь. У липні Франція підтри-
мала рішення про запровадження санкцій для шести ро-
сійських компаній, які брали участь у будівництві Кер-
ченського мосту.

Справді, певні французькі компанії намагаються про-
довжувати свою діяльність на Кримському півострові, 
шукають шляхи, як обійти європейські санкції. Зі 
свого боку ми пильно відстежуємо такі випадки та 
оперативно реагуємо. 

13,85 млрд м3

становлять запаси природного газу  
у вітчизняних підземних сховищах.  

З початку сезону закачування (9 квітня) 
вони зросли на 86,3%

ФІНАНСИ. Експерти й банкіри зазначають, що падіння курсу 
нацвалюти тимчасове, як і торік

Гривня вистоїть: 
переймаймося  
без паніки

Міністр закордонних справ Німеччини про дотримання 
основоположних європейських норм щодо  
країни-агресора
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Про мову — ненав’язливо

ДЕРЖАВНІСТЬ. Нову про-
граму «Українська — це про-
сто!» презентувало Міністер-
ство інформаційної політи-
ки. Вона виходитиме в ефір у 
будні на одній з радіостанцій 
ФМ-діапазону. Філолог Окса-
на Бас-Кононенко навчатиме 
слухачів правильно і краси-
во спілкуватися українською. 
Про це повідомила радник мі-
ністра інформаційної політики 
з питань міжнародної комуні-
кації Марина Соботюк.

Чиновниця переконана, що 
популяризувати українську 
мову треба ненав’язливо, не 
забороняючи говорити іншою 
мовою. «Мова — це кров на-
ції, і якщо витече кров, то не 
буде нації. Це дуже важливо 
усвідомити кожному українце-
ві. Мова — це також захист на-
ших кордонів», — вважає Ма-
рина Соботюк. За її словами, 
Мінінформполітики ініціюва-
ло проект на виконання указу 

Президента України «Про не-
відкладні заходи щодо зміц-
нення державного статусу 
української мови та сприяння 
створенню єдиного культурно-
го простору України». 

На програму не було витра-
чено жодної копійки з держав-
ного бюджету. «Сподіваємося, 
що й інші радіостанції підтрима-
ють таку ініціативу й запустять 
у себе програму. Міністерство 
інформаційної політики готове 
допомагати всім, чим зможе, 
шукати фахівців з української 
мови і допомагати креативни-
ми ідеями», — цитує Укрінформ 
слова радника міністра.

Нова програма виходити-
ме у зручному для сприйнят-
тя форматі у прайм-тайм, о 
18.30. Протягом однієї хвили-
ни філолог пояснюватиме слу-
хачам те чи інше висловлю-
вання, значення слів і виразів. 
Уже записано 20 програм, але 
їх буде більше. 
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Задоволені співпрацею 
ПАРТНЕРСТВО. Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ) про-
тягом багатьох років при-
діляє значну увагу Украї-
ні задля реалізації тут про-
грам і проектів у пріоритет-
них сферах охорони дитин-
ства. Це зазначив міністр 
соціальної політики Андрій 
Рева під час зустрічі з го-
ловою представництва ці-
єї організації в Україні Джо-
ванною Барберіс із нагоди 
закінчення її каденції на цій 
посаді.

«Ви залишаєте в Укра-
їні про себе дуже гарну 
пам’ять, — наголосив уря-
довець. — І Україна, зро-
зуміло, була не просто ета-
пом у вашому житті, адже 
ви працювали тут у важкий, 
переломний для неї період. 
І повірте, наші люди цінува-
тимуть те, що ви зробили 
для України, для її дітей. Дя-
кую вам за це».

Джованна Барберіс подя-
кувала команді міністерства 
за лідерство: «Поза сумні-
вом, завдання, що нам до-
водилося виконувати, над-
звичайно складні. Але важ-
ливо те, що є політична во-
ля, що керівництво держа-
ви по-справжньому пере-
ймається проблемами дітей. 
Для нас співпраця з Мінсоц-
політики була плідною. У 
моєму серці назавжди зали-
шатимуться українські діти, 
і хоч би де я була, хвилюва-
тимусь за їхні долі».

На знак продуктивно-
го партнерства Андрій Ре-
ва вручив Джованні Барбе-
ріс грамоту міністерства та 
символічний сувенір. Одним 
із перших законодавчих ак-
тів незалежної України була 
ратифікація Конвенції ООН 
про права дитини (27 верес-
ня 1991 року), нагадує прес-
служба відомства. 
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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
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону)  

з продажу активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: F121G32168, F121G32169, 
F121G32170, F121G32171

Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Автомобіль та основні засоби у кіль-
кості 2 одиниці;
Автомобіль та основні засоби у кіль-
кості 17 одиниць;
Автомобіль та основні засоби у кіль-
кості 8 одиниць;
Автомобіль та банкомат

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

Дата проведення аукціону: 31.08.2018
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається 

в проміжок часу з 09.30 до 10.00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ці-
ни лота розпочинається в проміж-
ок часу з 09.30 до 10.00 год. та завер-
шується в проміжок часу з 16.15 до 
16.45 год. (загальна тривалість скла-
дає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій — 
з 16.15 до 17.00 год. (загальна трива-
лість складає 15 хвилин); 
— Період подання закритих цінових 
пропозицій — з 16.15 до 16.55 год. 
(загальна тривалість складає 10 хв.) 
— Період подання цінової пропози-
ції — з 16.25 до 17.00 год. (загальна 
тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація щодо 
лота (параметри, забезпе-
чення, початкова ціна, пра-
вила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про про-
ведення аукціону розміщене на веб-
сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/
not-paying/liquidation/219-at-bank-
bohuslav/39155-asset-sell-id-177644

Краматорський міський суд Донецької області розглядає криміналь-
ну справу №234/1410/18 (провадження №1-кп/234/744/18) за обвину-
ваченням Олесюка Володимира Васильовича за ст. 258-3 ч. 1, ст. 263  
ч. 1 КК України. Викликається обвинувачений Олесюк Володимир Васи-
льович, який проживає за адресою: Донецька область, м. Новогродів-
ка, вул. Донецька, 11, на 4 вересня 2018 року о 08.30 годині, для учас-
ті в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21, каб. №23/3.

Суддя А.О. Михальченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, який викликається для участі в розгляді кри-
мінального провадження, що відбудеться 4 вересня 2018 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко
Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що 

за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 204, 3 ве-
ресня 2018 року о 13.00 годині відбудеться підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні за обвинуваченням Малиновської Ні-
ни Матвіївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України. В підготовче судове засідання викликається 
обвинувачена Малиновська Ніна Матвіївна (зареєстрована за адресою: 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, кв. 3). У разі неможли-
вості з’явитись до суду просимо повідомити про причини неможливос-
ті прибуття в судове засідання.

Суддя Н.М. Медінцева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. 
Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає 
кримінальне провадження № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнато-
ва Д.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in 
absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Ігнатов Денис Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається до су-
ду на 09.00 год. 7 вересня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі 
в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. 

Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 157) розглядає кри-
мінальне провадження №233/3432/16-к за обвинуваченням Весел-
ка О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинуваченого (in 
absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, Бахмутський ра-
йон, смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 14.00 
год. 5 вересня 2018 року (корп. №2, каб. №18), для участі в судовому 
засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 554/2201/18 за обвинуваченням Новосельцева Ю.А. за ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Новосельцев Юрій Анатолійович, 05.08.1969 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Васи-
лівська (Жовтневої Революції), буд. 47, кв. 51, викликається до суду на 09.00 
год. 4 вересня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в міждер-
жавний та/або міжнародним розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  

м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає 
кримінальне провадження № 233/1051/18 за обвинуваченням Істоміної 
А.Є. за ч. 2 ст. 110 КК України, за відсутності обвинуваченої (in absentia) 
у порядку спеціального судового провадження. Обвинувачена Істоміна 
Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Костянтинівка,  вул. Шевченка, 57, виклика-
ється до суду на 09.00 год. 3 вересня 2018 року (корп. №2, каб. №18), 
для участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 
15, ч. 5 ст. 191 КК України Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України, за відсутності обвинувачених (in absentia) у порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачені Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Моро-
зов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 15.00 
год. 4 вересня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 

області у кримінальній справі № 185/2143/17 за обвинува-
ченням Дворецького Андрія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, викликає обвинуваченого Дворецького Андрія Ана-
толійовича в підготовче судове засідання, яке призначене на 
5 вересня 2018 року об 11.00 год., та буде проводитися голо-
вуючим суддею Самоткан Н.Г. у приміщенні Павлоградсько-
го міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області по кримінальній справі № 185/10195/16-к за обви-
нуваченням Колоса Володимира Анатолійовича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає 
обвинуваченого Колоса Володимира Анатолійовича в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 5 вересня 2018 
року о 10.00 год., та буде проводитися головуючим суддею 
Самоткан Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськрайон-
ного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Приморський районний суд м. Маріуполя ви-
кликає як обвинуваченого Береста Валерія Григо-
ровича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. 
Горна, б. 2, кв. 67, по кримінальному провадженню 
щодо Береста В.Г., у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 
263 КК України.

Судове засідання відбудеться 4 вересня 2018 
року об 11.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабі-
нет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі 
неявки до суду без поважних причин, оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу 
буде розглянуто по суті за наявними в ній мате-
ріалами.

Суддя Д.Г. Пантелєєв

Втрачені посвідчення помічників адво-

ката Лопатіна Григорія Вікторовича, се-

рія КВ № 00167, видане 26.09.2014 р. Ра-

дою адвокатів м. Києва на ім’я Шипова Ки-

рила Юрійовича, серія КВ № 00162, видане 

11.02.2014 р. Радою адвокатів м. Києва на 

ім’я Титаренко Ольги Володимирівни, 

вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL32367
Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Право вимоги за кредитним договором  
№28.4/СЖ-039.07.2 від 16.06.2007, укладеним  
з фіз.особою. Застава: квартира

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

05.10.2018

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/160- 
at-rodovid-bank/39190-asset-sell-id-177952

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ  
ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно до абз. 5 ч. 3 
ст. 323 КПК України, повідомляється про те, що по кримінальному провадженню 
№12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 115 КК України, 30.10.2017 
року Херсонським міським судом Херсонської області постановлена ухвала про 
призначення судового розгляду в порядку спеціального судового провадження (in 
absentia) на підставі обвинувального акта по даному кримінальному провадженню.

Докучаєву С.В. необхідно з’явитися для участі в розгляді цього кримінального про-
вадження як обвинуваченому 17.09.2018 року о 09.00 год. у каб. 703 Херсонського 
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського су-
ду Херсонської області: ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Повістка про виклик до суду
Ірпінський міський суд Київської об-

ласті викликає обвинуваченого Була-
ха Олександра Валерійовича для учас-
ті в судовому засіданні по обвину-
ваченню Булаха Олександра Валері-
йовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258- 3 КК України, яке 
відбудеться 03.09.2018 року о 12.15 
год. у приміщенні Ірпінського місько-
го суду Київської області за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 01.12.2018 року ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» припиняє надання телекомуні-

каційних послуг у місті Костянтинівка Донецької 

області.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального 
округу Київської області Кривенко Ірина Василівна (вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 2/9, кв. 4, м. Біла Церква, Київська об-
ласть, Україна, 09117, тел./факс: (04563) 5-01-94), повідомляє 
про відкриття спадщини до майна померлої 3 грудня 2017 року 
Носач Антоніни Харитонівни, 1935 року народження, уроджен-
ки с. Тадіївка Володарського району Київської області, останнє 
місце проживання та реєстрації якої було в м. Біла Церква, буль-
вар Олександрійський, буд. 137, кв. 90 Київської області, та про-
сить спадкоємців померлої звернутися до нотаріуса для оформ-
лення спадщини.

ОГОЛОШЕННЯ 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно з переліком осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL32073- F11GL32074
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: 04.10.2018

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /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/39161-asset-
sell-id-177868

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

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

(Заява № 14750/06 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 26 липня 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 ефективного 
засобу юридичного захисту. 

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

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та стат-

ті 13 Конвенції щодо надмірної тривалості цивільних проваджень;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені у переліку в додатку; крім заяви № 68158/10, ці суми мають бу-
ти 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».

СПРАВА «АНІФЕР ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ANIFER v. UKRAINE)

(Заява № 48479/13)
Стислий виклад рішення від 26 липня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних про-
ваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Європейський суд 
послався на рішення у справі «Меріт проти України», у якій він вже встановлював по-
рушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.

З огляду на всі наявні у нього матеріали та посилаючись на свою попередню практику у 
справах щодо України, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість провадження у 
цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку» та що у заявника не 
було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, і констатував по-
рушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції щодо надмірної тривалості кримінальних проваджень;
3. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену в таблиці у додатку;
(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».

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 серпень — вересень 2018 року

21 серпня  Міністерство закордонних справ України
28 серпня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-

нального господарства України
31 серпня  Міністерство фінансів України
4 вересня  Міністерство юстиції України
7 вересня  Пенсійний фонд України
11 вересня   Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антите-

рористичної операції
14 вересня   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів
18 вересня  Національна поліція України
21 вересня  Державна фіскальна служба України
25 вересня  Державна міграційна служба України
28 вересня  Державна служба України з питань праці
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).
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +20  +25
Житомирська +10  +15 +20  +25
Чернігівська +10  +15 +20  +25
Сумська +10  +15 +20  +25
Закарпатська +12  +17 +27  +32
Рівненська +10  +15 +21  +26
Львівська +10  +15 +23  +28
Івано-Франківська +11  +16 +23  +28
Волинська +10  +15 +21  +26
Хмельницька +10  +15 +23  +28
Чернівецька +12  +17 +24  +29
Тернопільська +10  +15 +23  +28
Вінницька +12  +17 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +22  +27
Кіровоградська +14  +19 +23  +28
Полтавська +13  +18 +22  +27
Дніпропетровська +14  +19 +24  +29
Одеська +16  +21 +28  +33
Миколаївська +15  +20 +28  +33
Херсонська +16  +21 +28  +33
Запорізька +14  +19 +27  +32
Харківська +13  +18 +23  +28
Донецька +15  +20 +25  +30
Луганська +13  +18 +24  +29
Крим +18  +23 +28  +33
Київ +13  +15 +23  +25

Укргiдрометцентр

Ф
от

о 
М

ик
ол

и 
Ш

О
ТА ВДЕНЬ

ВНОЧІ

20..25
10..15

25..30
13..18

23..28
13..18

28..33
15..20

23..28
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Харків збере 
творчих людей 
на арт-фестиваль 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРА. Харків готується до проведення престижного 
ІХ арт-фестивалю молодіжних проектів NonStopMedia, який 
проходитиме з 27 серпня по 9 вересня. Цього року в конкур-
сі взяли участь молоді художники з України, Польщі, Біло-
русі та інших країн Європи, США. Журі розглянуло близь-
ко 150 заявок і відібрало 10 кращих проектів, створених 13 
авторами.

Під час фестивалю будуть відкриті ще п’ять виставкових 
проектів, у тому числі експозиція робіт колишнього лауреата 
фестивалю Гамлета Зіньківського. Також у рамках заходу 
відбудеться понад 20 майстер-класів, лекцій, екскурсій, кон-
цертів, презентацій та вже традиційна «Ніч перформансу».

На Львівщині 
запалювали 
«Зорі звитяги»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИШКІЛ. У місті Яворів на Львівщині організували відкри-
ті обласні військово-патріотичні змагання «Зорі звитяги», 
присвячені Дню Незалежності України.

За інформацією прес-служби обласної державної адмі-
ністрації, впродовж двох днів молодь випробовувала влас-
ну силу в підтягуванні на перекладині, качанні преса, від-
тисканні від землі. Із практичних вправ треба було показати 
вміння у вогневій підготовці, стрільбі із пневматичної гвин-
тівки. Також змагалися з розбирання-складання зброї на 
час і метання ножів у мішень. Виконували завдання й з до-
медичної допомоги, як-от: накладання джгута і перенесен-
ня пораненого.

ФОТОФАКТ

ПРАВЕДНА СПРАВА. Невелике село Лішня на Тернопіллі стає 
центром ушанування пам’яті воїнів, які загинули в російсько-укра-
їнській війні. Андрій Любунь, священик Української православної 
церкви Київського патріархату, понад 20 років несе людям слово 
Боже. Він настоятель храмів у селах Лішня і Куликів Кременецько-
го району. У цій мальовничій місцині вирішив спорудити каплич-
ку, яка стала б пантеоном Героїв. Підмурівок її заклали ще в мир-
ний час. На стінах встановили гранітні плити з іменами всіх поле-
глих у російсько-українській війні. Торік її освятили й урочисто від-
крили. Згодом тут має постати духовний центр. А в серпні цього 
року організували першу всеукраїнську прощу «Щоб пам’ятали!» 
для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій.

На думку отця Андрія, капличка-пантеон — не лише пам’ят-
ний знак, а місце для молитви за тих, хто відійшов. Бійці, які по-
вернулися із зони бойових дій, поминають побратимів мов жи-
вих: «Допоки війна не закінчилася, вони для нас живі й нам до-
помагають. Вони наші янголи». Добре, що батьки загиблих ма-
ють змогу зібратися разом і підтримати одне одного, обнятися. 
Уже стало традицією обніматися, бо обійми лікують. 

На Донеччині з’явилася «Територія кохання»
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

НАРОДНІ РОДИННІ ТРА-
ДИЦІЇ. У селі Сергіївка Ан-
дріївської об’єднаної те-
риторіальної громади у 
Слов’янському районі Доне-
цької області вирішили обла-
штувати екологічно-культур-
ну зону у вигляді парку «Те-
риторія кохання». Поштовхом 
до реалізації цікавого проек-
ту стала бронзова скульпту-
ра закоханих Петра і Фев-

ронії, яку встановили в се-
лі у 2012 році. Досі у невели-
кій Сергіївці щороку реєстру-
вали в середньому два шлю-
би місцевих молодят, а після 
того, як тут з’явилася скуль-
птура — символ кохання, ві-
рності й родини, кількість за-
реєстрованих у селі шлюбів 
збільшилася до 50 на рік. Уже 
стало доброю традицією, що 
молодь навіть з великих міст 
Краматорська, Слов’янська, 
Дружківки, вирішивши стати 
на рушник, їде сюди із спо-

діваннями і вірою в магічні 
властивості пам’ятника зако-
ханим. 

Тепер у селі хочуть якомо-
га краще облаштувати тери-
торію біля скульптури Петра і 
Февронії: встановлять симпа-
тичну дерев’яну альтанку для 
реєстрації шлюбів, планують 
придбати мобільну сцену з 
обладнанням для демонстра-
ції просто неба кінофільмів. 

«Ми назвали свій про-
ект «Територія кохання». Він 
сприятиме подальшому роз-

витку зеленого туризму і по-
зитивно вливатиме на імідж 
населеного пункту. І нині най-
головніше завдання — знайти 
гроші для його реалізації. По-
трібно близько мільйона гри-
вень. А в подальшому мріє-
мо проводити на базі нашо-
го села обласний фестиваль 
родинної творчості, що дасть 
змогу пригадати давні народ-
ні традиції», — розповідає ди-
ректор тутешнього Центру 
молодіжного дозвілля Марга-
рита Мороз. 

«Шлюб за добу» в нових умовах
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

А Д М І Н І С Т РАТ И В Н И Й 
СЕРВІС. Сєверодонецьк — 
одинадцяте місто, де відкрито 
центр сучасного простору до-
ступних сервісів за європей-
ським стандартом. 

«Фундаментально зміню-
ються стандарти надання ад-
міністративних послуг насе-

ленню. Усі старання спрямо-
вуємо на поліпшення обслу-
говування громадян. Ось і на 
Луганщині відкрився сучасний 
робочий простір органів юсти-
ції OpenSpace. Це стандарт, 
який передбачає швидкість і 
комфорт для кожного грома-
дянина. Особливі акценти ста-
вимо на обслуговуванні людей 
з інвалідністю, тих, хто переї-
хав із тимчасово окупованих 

територій. Нам дуже важливо 
гарантувати відвідувачеві об-
слуговування найвищої якос-
ті», — каже начальник терито-
ріального управління юстиції в 
Луганській області Тетяна Фі-
латова. 

У цьому центрі люди отриму-
ватимуть усі послуги, які надає 
відділ державної реєстрації ак-
тів цивільного стану. Тут можна 
замовити отримання різних сві-

доцтв, витягів, поновлення ак-
тових записів, будь-яких видів 
державної реєстрації. З огляду 
на ситуацію, що останніми ро-
ками склалася на Луганщині, 
в офісі вирішено розмістити по 
два робочих місця працівників 
Сєверодонецького та Луган-
ського міських відділів ДРАЦС. 
До речі, під час відкриття три 
пари молодят скористалися по-
слугою «Шлюб за добу».

Вінницький театр ляльок 
виступає у прифронтовій зоні

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРА. Напередод-
ні відкриття 81-го театраль-
ного сезону та на відзначен-
ня Дня Незалежності Украї-
ни актори Вінницького ака-
демічного обласного театру 
ляльок проводять благодійні 
гастролі в Донецькій і Луган-
ській областях. Першу виста-
ву показали 14 серпня о 9-й 

годині у Станиці Луганській. 
Волонтери забезпечили акто-
рів транспортними засобами, 
ночівлею, організували хар-
чування та узгодили дозво-
ли щодо переміщення творчо-
го об’єднання у прифронтовій 
зоні. Щодня він ницькі лялька-
рі, рухаючись із півночі на пів-
день, показують по три виста-
ви за день в освітніх закла-
дах і будинках культури. На-
приклад, у Новоайдарському 

РБК юні глядачі мали змогу 
переглянути вистави «Півто-
ри жмені» і «Веселе мишеня». 

Благодійні гастролі теа-
тру триватимуть до 24 серп-
ня цього року і мають за мету 
зміцнення культур різних регі-
онів України. Поїздку органі-
зовано у співпраці з Вінниць-
кою філією ГО «Всеукраїн-
ське об’єднання учасників бо-
йових дій», представники якої 
супроводжують творчу групу. 

На думку організаторів, 
благодійна акція необхідна, 
адже мистецтво лялькового 
театру ґрунтується на принци-
пах загальнолюдських ціннос-
тей і сприятиме миру і злаго-
ді в Україні. За сприяння орга-
нізаторів та учасників благо-
дійних гастролей жителі Він-
ниччини зібрали подарунки 
(іграшки, пізнавальні ігри то-
що), які передали дітям До-
неччини й Луганщини.


