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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 листопада  2018 року
USD 2783.9406 EUR 3144.7393 RUB 4.0942 / AU 334476.54 AG 3903.08 PT 234686.19 PD 309574.19

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГОРДОН СОНДЛЕНД:
«Ми ще не застосували 

всіх інструментів, 
які могли б серйозно 

підірвати або зупинити 
проект «Північний 

потік-2».

Газу слід видобувати 
більше 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман поставив перед керівництвом НАК «Нафтогаз України» та 
компанії «Укргазвидобування» завдання активно нарощувати ви-
добуток власного газу, запускати нові свердловини, довести по-
казник обсягів до 20 мільярдів кубометрів на рік. І забезпечити ви-
конання стратегічної мети — досягнення повної енергонезалеж-
ності держави. Ці доручення озвучено під час спецнаради за учас-
тю учасників ринку, парламентаріїв та членів уряду, повідомляє де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріа-
ту КМУ.  

Глава уряду зазначив, що від сьогоднішніх дій газовиків зале-
жить, як швидко Україна перестане імпортувати дорогий газ із ін-
ших країн і долати вплив ціни імпортного палива на ситуацію всере-
дині країни. «Усі розуміють важливість переходу на власний ресурс, 
але підходи до вирішення питання з боку державних газових мо-
нополій набувають ознак формальності. Є необхідні умови: зміне-
но законодавство, запроваджено нові аукціонні процедури. Але ви-
добування українського газу має зростати», — наголосив Прем’єр.  

40% 
коштів держбюджету, починаючи з 2015 

року, заощадив перехід на державну 
закупівлю ліків і медвиробів через 

міжнародні організації 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд упроваджує гарантії 
безперервної діяльності теплопостачальних підприємств  
в опалювальний період 

Коли міські голови 
байдикують,  
потерпають люди

Посол США в ЄС про подальший спротив будівництву 
газогону, який ставить Європу в залежність від РФ
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ДОВКІЛЛЯ

Національному парку 
«Білобережжя Святослава»  
на Кінбурнській косі держава 
надала кошти на розвиток  
і охорону природної пам’ятки 

Нові ДБН вершать будівельну 
революцію: спрощується інститут 
видачі дозволів, проте жорсткішими 
і справедливішими стають норми 
для зведення помешкань

РИНОК

А Московська церква проти…
ТОМОС. Кремль чинить безпрецедентний тиск на священиків УПЦ МП,  
які підтримують українську автокефалію 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Президент Петро Порошенко 
таки провів зустріч із пред-

ставниками Української право-
славної церкви Московського па-
тріархату в Українському домі 

на Хрещатику. Попри те, що ке-
рівництво УПЦ МП зробило все, 
аби така зустріч не відбулася. Хо-
ча дату зустрічі оголосили зазда-
легідь, єпископат УПЦ МП скли-
кав у Києво-Печерській лаврі 
екстрене засідання синоду, який 
ухвалив рішення скликати со-

бор, участь у якому обов’язкова 
для всіх архієреїв. На соборі УПЦ 
МП офіційно заявила про припи-
нення євхаристичного спілкуван-
ня з Константинопольським па-
тріархатом і оголосила, що вва-
жає рішення священного сино-
ду Константинопольського па-

тріархату від 11 жовтня 2018 ро-
ку щодо українського церковно-
го питання «недійсними та таки-
ми, що не мають жодної каноніч-
ної сили». Крім того, собор єписко-
пів УПЦ МП також заявив про не-
можливість приєднання до проце-
су створення єдиної помісної ав-

токефальної православної церк-
ви в Україні. Хоча собор єпископів 
підтвердив свою готовність до зу-
стрічі з Президентом, але на цер-
ковній території. 

«Той, хто не хоче резуль-
тату, шукає причин для 
відмови. 3

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н



15 листопада 2018 року, четвер, № 215 www.ukurier.gov.ua 11

ДОКУМЕНТИ

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

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

Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) оголошує повторний аукціон 
(другі торги) з продажу майна, що обліковується на балансі Національного банку України

Лот №1: житловий будинок (літ. «А») загальною площею 1514,6 кв. м, житловою – 679,6 кв. м (інвентар-
ний номер – 110200000121/0000).

Відомості про майно: житловий будинок з нежитловими приміщеннями (рік побудови – 1898, реконструк-
ції – 1997) є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини. Поверховість будівлі – чотири поверхи з цо-
кольним поверхом, група капітальності – ІІ. Площа забудови – 439,3 кв. м, будівельний об’єм – 7909 куб. м, 
висота – 18,4 м. Основні конструктивні елементи: фундамент – стрічковий цегляний, стіни – цегляні, покрів-
ля – металева, перекриття – залізобетонні плити, підлога – плитка та паркет, сходи – марші. Інженерне об-
ладнання – водопостачання, каналізації, централізоване опалення, електромережі, пожежна сигналізація і 
мережі охоронної сигналізації. Технічний стан будівлі – задовільний, внутрішнього оздоблення – добрий, 
частково задовільний. Будівля не експлуатується.

Об’єкт продажу розташований на земельній ділянці площею 0,0535 га, що надана у право постійного ко-
ристування НБУ (кадастровий номер – 8000000000:76:013:0001, цільове призначення – іншої комерційної 
діяльності; для експлуатації та обслуговування житлового будинку).

Місцезнаходження майна: м. Київ, вулиця Франка Івана (Шевченківський район), будинок 5.
Початкова вартість продажу лота №1: 52288850,00 грн. (п’ятдесят два мільйони двісті вісімдесят вісім ти-

сяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), без урахування ПДВ.
Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 17,00 грн. (сімнадцять гривень 00 копі-

йок), без ПДВ.
Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової вартості продажу лота №1 – 5228885,00 грн. 

(п’ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 копійок), без ПДВ.
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна бір-

жа» про умови участі в аукціоні та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагоро-
ду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із гарантійного внеску переможця аукці-
ону) і компенсувати витрати по розміщенню оголошення в ЗМІ.

2. Аукціон по лоту відбудеться за наявності не менше одного учасника.
3. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна то-

варно-сировинна біржа» №26006562666800 у АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 
32069037. Призначення платежу:

- реєстраційний внесок (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), без ПДВ;
- гарантійний внесок по лоту №1 (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), без ПДВ.
4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України (гривня).
5. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової вартості продажу лота.
6. Новий власник у місячний термін з моменту реєстрації права власності повинен звернутися до Депар-

таменту культури та укласти охоронний договір на вказаний щойно виявлений об’єкт культурної спадщини 
та використовувати об’єкт згідно з умовами охоронного договору.

7. Власник має право здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління щойно ви-
явлений об’єкт культурної спадщини або його частину іншій юридичній чи фізичній особі тільки після пись-
мової згоди органу охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

8. Питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.
9. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – перемож-

ця аукціону.
Ознайомитись з майном можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за місцем знаходження май-

на, попередньо зателефонувавши представнику Національного банку України (ЄДРПОУ: 00032106) за тел.: 
(067) 208-22-12 – Стахно Микола Миколайович, (097) 728-05-94 – Бойко Анастасія Василівна.

Повторний аукціон (другі торги) відбудеться 07 грудня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Буль-
варно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, оф. 11.

Прийом заяв на участь у повторному аукціоні (других торгах) буде проводитись починаючи з дати публі-
кації цього оголошення в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00) за адре-
сою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийому заяв (за три робочих дні до початку аукціону) – 03 грудня 2018 року, 17.00.
Бажаючим придбати майно звертатися до служби з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-

Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Киричек Наталью Василівну, яка мешкає 
за адресою: Луганська обл. Старобільський район,  
с. Піщане, вул. Новосадова, 2, як обвинувачену в під-
готовче засідання по кримінальному провадженню 
ЄУН № 431/4657/18, провадження № 1-кп/431/321/18 
за обвинуваченням за ч. 2 ст. 110 КК України, яке від-
будеться 19 листопада 2018 року о 09 год. 30 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру 38-«а».

Суддя Воронкін О. А.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Будаг’янца Юрія Ге-
оргійовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 409/1654/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Будаг’янца 
Юрія Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 лис-
топада 2018 року о 14.10 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пушкарську Мари-
ну Ігорівну як обвинувачену в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/9012/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Пушкарської Ма-
рини Ігорівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 листопа-
да 2018 року о 10.30 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Плахотнюка Костян-
тина Володимировича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/19004/17 за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Плахотнюка Костянтина Володимировича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 29 листопада 2018 року о 09.20 
годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Таранського Олексан-
дра Анатолійовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/344/16-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Тарансько-
го Олександра Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 27 листопада 2018 року о 10.10 годині.

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, серія AК: 9787734, 3071032, 
3070896, 7616475, 9847261, 7347616, 7617301, 7612984, 6658903-
6658904, 3067166-3067167; серія AМ: 7297519, 5853120, 5853199, 
5853203, 5853213, 5671339, 7286118, 1451493-1451494; добровільне 
страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїзд-
ки за кордон: 2855551, 2388220, 2388293, 2646694, 2859075, 2553014, 
2918894, 2884232, 2849828, 2849764, 2955122, 2955130, 2955136, 
2929710, 2991307, 2991309, 2991331, 2890119, 2585191, 2897416, 
2925781, 2949476, 2855560-2855570, 2624046-2624052, 2212128-
2212129, 2223053-2223054, 2785337-2785338, 2411225-2411233, 
2923067-2923068, 2884225-2884230, 2884242-2884243, 2756067-
2756068, 2721248-2721250, 2849557-2849566, 3005972-3005978, 
2882468-2882469, 2949376-2949395, 2961683-2961684.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козенка Сергія Пав-
ловича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/14255/17 за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Козенка Сер-
гія Павловича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3  
КК України на 26 листопада 2018 року о 15.40 годині.

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

Приморський районний суд м. Одеси викликає Яцю-
ка Дениса Миколайовича, 26.07.1991 року народження, 
який обвинувачується в скоєнні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 110 КК України, для участі в судовому засідан-
ні щодо розгляду обвинувального акта в кримінальному 
провадженні №22016160000000371 від 26.10.2016 року, 
яке відбудеться 26.11.2018 року о 12 год. 30 хв. у примі-
щенні Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засі-
дань № 231.

Обвинуваченому Яцюку Д. М. у разі неявки в судове 
засідання повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя В. М. Попревич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився 01.09.1959 
року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 1/3,  
кв. 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 22.11.2018 року о 15 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який народився 21 квітня 1973 
року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Соловйова, 1; 
проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 30.11.2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Втрачені суднові реєстраційні 
документи на судно  

«Caravelle 237» 
з реєстраційним бортовим  

номером 
ua 6203 KV, судновласник 

Западнюк С. В., 
вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності на житло, 
видане Державною комунальною 
будівельно-монтажною фірмою 

«Дарниця» від 14.04.1995 р. 
згідно з розпорядженням № 490 

на квартиру № 112 в будинку № 2-а 
по пл. Оболонській (колишня 
Дружби народів) у м. Києві, 

зареєстровану на ім’я 
Токарчук Валентини Василівни, 

вважати втраченим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 774-р 
Київ

Про застосування переговорної процедури 
закупівлі

Дозволити Міністерству юстиції на підставі відповідного рішення міжвідомчої ро-
бочої групи здійснити у 2018 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захис-
том прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справі за по-
зовом родичів Андреа Рокеллі та інших до держави Україна, із застосуванням пере-
говорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 Закону 
України «Про публічні закупівлі».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 771-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видат-
ків споживання шляхом:

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22015060000000004 від 10 лютого 2015 року (справа  
№ 1-кп/243/155/2018) за обвинуваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Єфімова Тараса Олего-
вича, не зареєстрований на території України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 20 листопада 2018 року о 09 год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

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 су-
ду. Суд також має право 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 провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Сало Сергій Васильович, 24.09.1970 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України, 23.11.2018р. вам необхідно з’явитися 
до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Паєвської O. A. 
за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 24-а, каб. 29, для про-
ведення слідчих дій за вашою участю в кримінальному провадженні  
№ 12018160000000245 від 14.03.2018, за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 1  
ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: для вручення повідомлен-
ня про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 5  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України та допиту вас як підозрюваного. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачено статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександрович у вчиненні кри-

мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, 15.09.1969 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК 
України викликається в судове засідання на 09 год. 30 хв. 21 листо-
пада 2018 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької 
області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, голову-
ючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43), для прове-
дення підготовчого судового засідання в кримінальному провадженні  
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова Олександра Олек-
сандровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

зменшення їх обсягу за програмою 2201170 «Здійснення методичного та мате-
ріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» на 5 500 тис. гри-
вень;

збільшення їх обсягу за програмою 2201310 «Фізична і спортивна підготовка 
учнівської та студентської молоді» на 5 500 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбачено-

го пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

(Заява № 52227/10 та 3 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 04 жовтня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цих спра-
вах була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не 
було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. Європей-
ський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. 

У заяві № 52227/10 заявник також подав скарги щодо невиконання або тривалого 
виконання рішень національних судів, які також порушують питання щодо Конвенції 

відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку). Суд вважає, що ця 
частина заяви є продовженням рішення у справі «Бурмич та інші проти України» і має 
розглядатися згідно з передбаченою у ньому процедурою (рішення у справі «Бурмич 
та інші проти України» (Burmych and Others v. Ukraine) (вилучення з реєстру) [ВП], заява  
№ 46852/13 та інші, пункт 221, від 12 жовтня 2017 року), тобто вона має бути вилуче-
на з реєстру та передана Комітету міністрів Ради Європи з метою її вирішення в рам-
ках вжиття заходів загального характеру на виконання пілотного рішення у справі 
«Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), зая-
ва № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року).

Крім того, у заяві № 52227/10 заявник також скаржився за іншими статтями Кон-
венції. Європейський суд визнав ці скарги неприйнятними та відхилив цю частину за-
яви відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1.  Вирішує об’єднати заяви;
2.  Вирішує вилучити з реєстру справ заяву № 52227/10 в частині щодо невико-

нання або тривалого виконання рішень національних судів відповідно до підпункту 
«с» пункту 1 статті 37 Конвенції та передати її Комітету міністрів Ради Європи з ме-
тою її вирішення в рамках вжиття заходів загального характеру на виконання пілот-
ного рішення у справі Іванов;

3.  Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних прова-
джень, відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного 
захисту, а решту скарг у заяві № 52227/10 — неприйнятними;

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

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

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту 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 пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -3    -8 0    +5
Житомирська -1    -6 0    +5
Чернігівська -3    -8 0    +5
Сумська -3    -8 -1    +4
Закарпатська +2    -3 +5  +10
Рівненська +1    -4 0    +5
Львівська +2    -3 0    +5
Івано-Франківська +2    -3 0    +5
Волинська +2    -3 0    +5
Хмельницька +1    -4 0    +5
Чернівецька 0    -5 0    +5
Тернопільська +2    -3 0    +5
Вінницька -1    -6 0    +5

Oбласть Нiч День

Черкаська -3    -8 0    +5
Кіровоградська -3    -8 0    +5
Полтавська -3    -8 -1    +4
Дніпропетровська -3    -8 0    +5
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Запорізька +2    -3 0    +5
Харківська -3    -8 -1    +4
Донецька -1    -6 0    +5
Луганська -3    -8 0    +5
Крим +2    -3 0    +5
Київ -3    -5 +1    +3
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Переможці поїдуть до Кобзаря
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МОВА І НАЦІЯ. На Рівнен-
щині в День української писем-
ності та мови нагородили пе-
реможців щорічного обласного 
літературного конкурсу «Пер-
ло многоцінне», який започат-
кувало й успішно проводить 

обласне об’єднання Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта» 
імені Т. Шевченка. Його голова 
Іван Вєтров вручив перемож-
цям заслужені дипломи й на-
голосив на важливості мови як 
ознаки державності українців, 
утвердження національної ідеї 
як головної цінності нашого на-
роду. Це головна мета конкур-

су для школярів. Жанр твору 
вони обирають самостійно — 
поезія, новела, нарис, етюд.

Цього року журі опрацюва-
ло близько тисячі творчих ро-
біт. Його голова письменник 
Євген Шморгун зазначив, що 
професійність юних літерато-
рів щороку зростає, а твори-
переможці увійдуть до літе-

ратурного альманаху «Про-
ріст». На авторів чекає ще 
один приємний сюрприз: по-
дорож до музею Тараса Шев-
ченка в Каневі, що відбудеть-
ся в межах проекту «Іду з ди-
тинства до Тараса» за під-
тримки нашої діаспори в Аме-
риці. Звіряти помисли з Коб-
зарем варто з дитинства. 

Ловися, рибко, велика і… здорова
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. У межах загаль-
нодержавної програми від-
творення водних біоресурсів 
у Шосткинському районі на 
Сумщині в місцеве Галенків-
ське озеро та річку Десну за-
пущено понад 50 тисяч маль-
ків білого товстолоба та коро-

па загальною вагою 1,3 тон-
ни. Ще майже 1,2 тонни — в 
річки Сейм і Куколку на тери-
торії Конотопського району.

Як зазначив директор де-
партаменту екології та охорони 
природних ресурсів Сумської 
ОДА Ігор Кривозуб, за останні 
півтора десятиріччя на терито-
рії краю це перше таке масш-
табне зариблення. Замовлен-

ня сумчан виконав колектив 
Новокаховського рибного за-
воду. За словами місцевих ри-
балок, відтепер водний світ бу-
де інтенсивніше очищувати-
ся від водоростей, адже білий 
товстолоб у цьому справжній 
лікар. Тож із часом можна буде 
запускати хижих риб.

До слова, і Десна, і Гален-
ківське озеро славляться ка-

расями, коропами, окунями, 
лящами, плотвою, іншими 
представниками фауни. Не-
давно, приміром, в озері ри-
балки впіймали 17-кілограмо-
го сома і 14-кілограмову щу-
ку. Звісно, з дотриманням усіх 
норм риболовлі. 

У перспективі — зариблен-
ня інших річок і ділянок на те-
риторії Сумщини.

Унікальні рештки скам’янілих дерев — на продаж!
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЧОРНІ ГЕОЛОГИ. У Бах-
мутському районі Донецької 
області правоохоронці зупи-
нили спробу зловмисників, які 
вирішили торгувати геологіч-
ною рідкістю — скам’янілими 
рештками дерев із пралісу 
на території краю. Під час па-
трулювання зони поблизу лі-
нії розмежування військово-
службовці Об’єднаних сил на-

трапили на несподівану зна-
хідку. Під землею були ре-
тельно прикопані й замаско-
вані фрагменти давніх дерев, 
вік яких — понад 300 мільйо-
нів років. Всього тут виявили 
майже 3 тонни кам’яних ре-
шток прадавніх дерев араука-
рій. А співробітники спеціаль-
ного підрозділу податкової по-
ліції ДФС ОС, шукаючи сліди 
«лісорубів», невдовзі встано-
вили, що ті вже встигли виста-
вити у соціальних мережах по-

відомлення про продаж геоло-
гічних раритетів за ціною 100 
доларів за кілограм. 

Вилучені знахідки пере-
дали до регіонального ланд-
шафтного парку «Кле бан-
Бик», на території яког о вихо-
дять на поверхню фрагменти 
стовбурів дерев, які височіли і 
зеленіли на Донбасі під час так 
званого кам’яновугільного пе-
ріоду 200—300 мільйонів ро-
ків тому. Подібні скам’янілі за-
лишки тодішньої флори вва-

жаються унікальними, оскільки 
зустрічаються на нашій плане-
ті досить рідко. Найвідомішими 
є накопичення кам’яних дерев-
пам’яток у пустельному районі 
американського штату Аризо-
на і в Україні на виступі Доне-
цького кряжу неподалік Олек-
сієво-Дружківки Костянтинів-
ського району. І не випадко-
во згадану ділянку з рештками 
скам’янілих араукарій внесено 
до найвидатніших геологічних 
і природних пам’яток України.

Хмельничани 
стали найкращими 
серед юних біологів 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХИ НАВЧАННЯ. У місті Хмельницькому на базі ліцею-ін-
тернату поглибленої підготовки в галузі науки нещодавно відбувся 
фінальний етап XVII Всеукраїнського турніру юних біологів, в яко-
му взяли участь 18 команд з Волинської, Житомирської, Рівнен-
ської, Харківської, Хмельницької, Одеської, Чернівецької областей 
та Києва. Учасники виборювали право називатися найкращими, 
демонструючи свої знання та ерудицію в різних галузях біології. 

Хмельницьку область представляла команда «Ерпента», до 
складу якої увійшли учні НВК №10 міста Хмельницького, об-
ласного ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки 
та Шепетівського НВК «ЗОШ І—ІІІ ступеня — гімназія». Під час 
турніру представники команди «Ерпента» впевнено показали 
уміння розв’язувати складні біологічні завдання, формулюва-
ти твердження та захищати власну думку в наукових дискусіях. 
Вони і здобули перемогу в фіналі.

І «Лускунчик», 
і «Лебедине озеро»

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Днями минуло 125 років, як відійшов у вічність ві-
домий на весь світ композитор Петро Ілліч Чайковський. Пра-
цівники літературно-меморіального музею О.С. Пушкіна і 
П.І. Чайковського провели в день пам’яті композитора меморі-
альні заходи. Зокрема організували дитяче свято. Малюки з ці-
кавістю прослухали розповіді про дитинство та родину Чайков-
ського. Завдяки сучасному обладнанню вони побачили світли-
ни з життя композитора та почули твори Чайковського. Також 
дошкільнята переглянули фрагмент відомого балету «Лебеди-
не озеро» та уривок з мультфільму «Лускунчик», де звучала 
музична композиція Петра Ілліча «Вальс квітів». По закінченні 
свята діти разом з працівниками музею урочисто поклали квіти 
до пам’ятника композиторові.

Сонячний маестро став пісенним рекордсменом 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНЦЕРТНІ ПРОГРАМИ. 
Знаний тернопільський ком-
позитор, виконавець, по-
ет-пісняр Василь Дунець на 
власний ювілей у найбіль-
шому концертному залі міс-
та скликав «Родинне коло». 
На його запрошення зібра-
лися не лише сім’я, родичі, 
а й творчі побратими, друзі, 
представники місцевої влади, 
шанувальники його творчості. 

Майже 300 пісень створив 
або особисто, або у співавтор-
стві з іншими талановитими 
митцями Василь Дунець. Ці-
каво, що кожному онукові, а їх 

у нього шестеро, митець при-
святив пісню. Старший син Та-
рас приїхав на батьків ювілей-
ний концерт із канадського То-
ронто. Якось тато наспівав си-
нові мелодію, вона надзвичай-
но сподобалася — записав 
на телефон, а згодом виклав 
на папір і слова. Так народи-
лася «Молитва за батьків». 
Презентувати вперше цю піс-
ню на сцену разом із Тарасом 
вийшов тернопільський музи-
кант Сергій Родько. Син роз-
чулив ювіляра. У виконанні ка-
надських українців прозвуча-
ла пісня Василя Дунця на ві-
рші Сергія Сірого «Так, ми — 
українці», яку автори присвя-
тили 125-річчю першої емігра-

ції українців до Канади. Опісля 
полинули щирі вітання від його 
заокеанських шанувальників. 

Тисячі кілометрів з Філадель-
фії (США) здолав композитор 
і співак Ігор Сипень, аби й со-
бі заспівати у «Родинному колі» 
Василя Дунця. З Іспанії приїха-
ла Світлана Бояркевич. Київ-
ська поетка Ніна Омріяна-Бай 
останнім часом їздить закор-
донними шляхами Лесі Україн-
ки, тож на концерт свого терно-
пільського творчого побратима 
повернулася з європейських 
доріг. Засвідчити свою повагу й 
шану ювілярові вийшли на сце-
ну гості зі столиці — поет-піс-
няр заслужений діяч мистецтв 
України Степан Галябарда та 

заслужений артист України Ро-
ман Рудий. Вразила драматиз-
мом виконання пісні заслужена 
артистка України Ірина Стиць із 
Чернівців. 

«Музика в нього у серці, в 
очах», — так сказала на юві-
лейному вечорі про «соняч-
ного маестро» Василя Дунця 
Ніна Омріяна-Бай. А відтепер 
— і в рекордах. Експерт наці-
онального проекту «Книга ре-
кордів України» Віталій Іва-
ницький вручив ювілярові ди-
плом за встановлення рекор-
ду країни в категорії «Мисте-
цтво» за створення найбіль-
шої кількості пісень, присвя-
чених родині. Таких творів у 
Василя Дунця — сорок два.

Експерт національного проекту  
«Книга рекордів України» Віталій  
Іваницький (ліворуч)  
вручає диплом  
Василеві Дунцю

Ф
от

о 
ав

то
ра «І зіллються серця  

у пориві однім», —  
співає Світлана 
Бояркевич


