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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО: 
«Чому важлива субсидія 

живими коштами? 
Це можливість для 

людей навчитись 
управляти 

послугами і своїм 
споживанням».

Ан-132 підкорює Індію
ПЕРСПЕКТИВА. Просування новітнього українського літака 

Ан-132 на індійський ринок обговорили державний міністр обо-
рони Індії Субхаш Бхамре і перший заступник Секретаря РНБО 
Олег Гладковський. Метою зустрічі на полях міжнародної авіа-
ційної виставки АероІндія-2019 стала перспектива заміни пар-
ку літаків Ан-32 ВПС Індії. Сторони обговорили питання можли-
вості постачання в Індію запчастин і боєприпасів для військової 
техніки радянського зразка, спільної участі українських підпри-
ємств у ремонті й модернізації такої бронетехніки. 

Із керівництвом міноборони Індії розглянуто можливість за-
лучення представників приватного сектору оборонної промис-
ловості цієї країни до спільного виробництва товарів військо-
вого та подвійного призначення. Загалом підприємства укра-
їнського ОПК готові брати активну участь у реалізації програм 
Make in India, що дасть змогу розпочати масштабні взаємови-
гідні спільні проекти, повідомляє Укрінформ.

У цій виставці беруть участь 15 оборонних підприємств Укра-
їни. Презентація Ан-132D відбувається в Індії вперше.

336,6 млн грн
житлових субсидій призначено 

домогосподарствам у січні.  
Це на 64,4% більше порівняно  

з торішнім аналогічним періодом  

НАГАДУВАННЯ Й ЗАСТОРОГА. Немає так званої кризи  
чи внутрішнього конфлікту в Україні. Натомість є військова 
окупація та збройна агресія з боку РФ, яка становить 
загрозу міжнародній безпеці  

Світові час поставити 
Росію на місце

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про знищення монополізму  
в постачанні послуг і корупції у цій галузі
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Вдячні нині сущі вшанували 
пам’ять тих, хто п’ять років тому 
віддав життя, щоб майбутні 
покоління українців жили у 
вільній цивілізованій державі 

ГІДНІСТЬ І ВДЯЧНІСТЬ

Одна з найспроможніших ОТГ 
Черкащини — Степанецька 
сама вирішує питання, які 
раніше належали до компетенції 
районної влади
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Головний гаманець держави прозорий
ФІНАНСИ. Попри численні проблеми, казначейська служба працює стабільно  
і запроваджує нові схеми роботи, зручніші для клієнтів

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Днями в Державній казна-
чейській службі України 

оприлюднили звіт про робо-
ту відомства у 2018 році, який 

презентувала голова служби 
Тетяна Слюз. Вона навела чи-
мало цифр і фактів, що харак-
теризували роботу відомства 
торік. Гадаємо, всі їх наводити 
нема сенсу, адже кожен охочий 
може ознайомитися з ними на 

сайті www.treasury.gov.ua. Але 
на деяких таки варто зупини-
тися. 

У системі Державного каз-
начейства діє 661 територіаль-
ний орган, зокрема централь-
ний апарат. Зі зрозумілих при-

чин не функціонують відділен-
ня у Криму, на окупованих те-
риторіях Донецької та Луган-
ської областей. А ось на лінії зі-
ткнення з окупантами працю-
ють відділення в Авдіївці, То-
рецьку, Мар’їнці, Попасній, 

Станиці Луганській, куди що-
хвилини може прилетіти пода-
рунок від не проханих на укра-
їнські землі гостей. Як бачимо, 
робота скромного держав-
ного службовця теж буває 
ризикованою. 3
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

європейський суд з прав людини Та україна

оголошення

про проведення відкритих торгів  

(голландського аукціону) з продажу майна   

пуБлІЧноГо акЦІонерноГо ТоварисТва   

«Банк золоТІ вороТа» 

Номер лота: F09GL41462
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Пул активів, що складається з 
дебіторської заборгованості та 
майнових прав за дебіторською 
заборгованістю 

Місце проведення  
аукціону:

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік органі-
заторів відкритих торгів (аук-
ціонів): http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale

Дата проведення аукціону: 14.03.2019
Час проведення аукціону: Точний час початку проведен-

ня відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті: 
http://www.prozorro.sale  

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

Посилання на оголошення про 
проведення аукціону розміщене 
на веб-сайті Фонду:  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/ 
43-zoloti-vorota/ 
41643-asset-sell-id-191064

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає як відповідачку гр. Сміщенко Тетяну Віталіїв-
ну по цивільній справі № 368/16/19 за позовом СТОВ 
«Колос» до Ковриги Ольги Вікторівни, Ружансько-
го Віктора Антоновича, Стешенко Любові Микола-
ївни, Кириленка Віталія Валерійовича, Фардутдіно-
ва Віктора Магфуряновича, Коробенка Петра Пав-
ловича, Блажчук Ірини Віталіївни, Ілляша Володими-
ра Віталійовича, Полтаракової Галини Петрівни, Смі-
щенко Тетяни Віталіївни, Микитянського Олександра 
Артуровича, Авраменко Ірини Миколаївни, Іваненко 
Любові Павлівни, Клеаки Андрія Михайловича, ТОВ  
АгроКомплекс «Узин ПЛЮС», Державного реєстра-
тора Мироненко Юлії Юріївни про визнання право-
чинів недійсними, скасування рішень та записів, для 
розгляду даної справи по суті. Фактичне місце про-
живання невідоме.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2019 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у м. Кагарлик у приміщенні Кагар-
лицького районного суду Київської області за адре-
сою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володими-
ра Великого, 3, головуючий по справі суддя зака-
блук о. в.

У разі неявки відповідачки гр. Сміщенко Тетяни Ві-
таліївни в судове засідання, справа буде розглянута 
в її відсутність.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає 
кримінальне провадження № 712/1822/16-к відносно 
Геліконової З.В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачена Геліконо-
ва Зоя Вікторівна, 20.06.1962 року народження, за-
реєстрована за адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 
5, кв. 29, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 11 березня 2019 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, 
зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

В провадженні судді Малиновського районно-
го суду м. одеси кузьменко н. л. перебуває кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Чаркі-
на Олександра Дмитровича. Малиновським район-
ним судом м. Одеси здійснюється виклик обвину-
ваченого Чаркіна О. Д. для участі в підготовчому су-
довому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 521/5543/18, 1-кп/521/748/18 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 с. 366 
КК України, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 28 
лютого 2019 року в залі судових засідань Малинов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Василя Стуса, 1а.

Адмінколегія Київського обласного 

тервідділення АМКУ прийняла розпорядження 

від 07.11.2018 № 60/72-рп/к про початок 

розгляду справи № 129/60/72-рп/к.18 

за ознаками вчинення ТОВ «Транселектропроект» 

(41398378) порушення ЗЕК, 

передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції».

повідомлення Тов «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 01 березня 2019 року ТОВ 

«ТриМоб» зупиняє надання послуги Передавання 
мультимедійних повідомлень (MMS) на номери або-
нентів мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ 
«ТриМоб» та номери мереж інших операторів рухо-
мого (мобільного) зв’язку України та вносить зміни 
до тарифів (тарифного плану) «green» для абонентів 
неконтрактної форми обслуговування мережі рухо-
мого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб».

Детальну інформацію про тарифи розміщено 
в  місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» та на сай-
ті www.3mob.ua. Отримати інформацію можна також 
за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

судновий квиток 
на ім’я Зеленського Олександра Єгоровича, 

1937 р.н., виданий на управління малим судном, 
реєстраційний № УДА 68-27 в м. Дніпро, 

вважати недійсним.

втрачені документи на судно 

з бортовим номером «ua 0415 KV», 

видані на ім’я Ламбуцького Олега Миколайовича, 

вважати недійсними.

Тдв «ск «ю.ес.ай.» повідомляє про втрату бланків 
суворої звітності полісів ОСЦПВ в кількості 11 (оди-
надцять) шт.: АМ5003526, АМ3421703, АМ3421705, 
АМ3421719, АМ3421725, АМ3421729, АМ3421732, 
АМ3421733, АМ3421735, АМ3421743, АМ3421749, 
вважати їх недійсними.

судновий білет, 

виданий Булаху Олексію Валерійовичу на човен 

з бортовим реєстраційним номером ДНП-0392 К, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської облас-
ті викликає як відповідача Клещенка Володимира Васи-
льовича (26.03.1963 р.н.), зареєстрований: Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Свободи, 27, кв. 94) у судо-
ве засідання в цивільній справі № 446/1421/18 за позо-
вною заявою фермерського господарства «Озеро» до 
Клещенка Володимира Васильовича, приватного акці-
онерного Товариства «Кременчукнафтопродуктсервіс» 
про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 12 березня 2019 ро-
ку о 14.30 год. у приміщенні Кам’янка-Бузького район-
ного суду Львівської області (80400, м. Кам’янка-Бузька 
Львівської області, вул. Незалежності, 29, 3 пов.).

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви і у випадку неявки розгляд справи може бути прове-
дений за його відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя У. І. Костюк

повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/9779/18 стосовно Кравцової На-
талії Валеріївни, 20.04.1979 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачена Кравцова Н. В. зареєстрована за адресою:  
м. Луганськ, квартал Героїв Сталінграда, 11/195.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Кравцову Наталію 
Валеріївну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 
березня 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді половинки в. о., суддів юрченко с. о., по-
пової о. М.

повІсТка 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до 
судового засідання, яке відбудеться 6 березня 2019 року о 
13 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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.

Суддя Я. М. Синянська

повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області судді осіпенко л. М. знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/20737/18 стосовно Горен-
ка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України. Обвинувачений  
Горенко С. С. проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 679.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Горенка Сергія Сергійовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 6 березня 2019 року о 10.00 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області пе-
ребуває кримінальне провадження № 426/3748/18 відносно Назарєвіча 
Сергія Станіславовича, 05.02.1980 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Назарєвіча Сергія Станіславовича в судове 
засідання, яке відбудеться 6 березня 2019 року о 14.15 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суд-
дя скрипник с. М., судді осіпенко л. М., попова о. M.

повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження № 426/7653/17 відносно Булишева Романа Вале-
рійовича, 15.06.1977 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Московська, буд. 13, кв. 25, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Булишева Романа Валерійовича в судове засідання, 
яке відбудеться 6 березня 2019 року об 11.30 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
скрипник с. М., судді половинка в. о., попова о. М.

повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебу-
ває кримінальне провадження № 426/11340/17 відносно Корнієнка Олексан-
дра Миколайовича, 12.11.1978 р.н., обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнієнко О. М. заре-
єстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Корнієнка О. М. у судове засідання, яке відбудеться 
6 березня 2019 року о 15.00 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
скрипник с. М., судді осіпенко л. М., юрченко с. о.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого 
Руденка Володимира Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, смт Тошківка, вул. Совєтська, буд. 139) у судове засідання з розгля-
ду кримінальної справи №428/12376/18 за обвинуваченням Руденка Володимира 
Володимировича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК Украї-
ни, яке відбудеться 5 березня 2019 року о 16 годині 40 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі суддя олійник в. М., склад колегії суддів: комплєктова Т. о., 
луганський в. І.

Тов «євро-реконсТрукЦІЯ» повідомляє:
З 25 лютого по 11 березня 2019 року по зоні теплопостачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у Дні-

провському та Дарницькому районах м. Києва будуть проводитись випробування теплових мереж на 
щільність методом введення барвника (флуоресцеїну).

При виявленні у кранах гарячого водопостачання води перламутрово-зеленого кольору просимо 
не використовувати її для приготування їжі, прання тощо та негайно повідомити про це свого відпо-
відального балансоутримувача будинку та за телефонами:

Головний щит управління ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» цілодобово 277-68-07, Інформаційно-до-
відкова служба КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» цілодобово 499-69-71.

Адміністрація ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

втрачену печатку 

КПФ «ВЕСЕЛКА», 

код ЄДРПОУ №05402312, 

вважати недійсною.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 лютого 2019 р. № 66-р 
Київ

деякі питання наглядової ради державного 
підприємства «адміністрація морських  

портів україни»
Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради дер-

жавного підприємства «Адміністрація морських портів України» Верховена Патріка, 
Вольфганга Хуртьєна, Клименко Юлії Леонідівни, Шоонховена Яна як незалежних 
членів та Барінова Дмитра Анатолійовича, Троцького Тараса Вікторовича, Ященка Ан-
тона Євгеновича як представників держави.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

справа «серГІй сМІрнов проТи україни» 
(CASE OF SERGEY SMIRNOV v. UKRAINE)

(Заява № 36853/09)

стислий виклад рішення від 18 грудня 2018 року
Заявник був засуджений до позбавлення волі на строк десять років та шість міся-

ців і відбував покарання у низці виправних колоній, у тому числі у Слов’яносербській 
виправній колонії Луганської області.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтями 3, 8, 13 та 34  Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на неналежні побутові умови тримання його під вартою у 

Слов’яносербській виправній колонії, ненадання йому належної медичної допомоги 
під час тримання під вартою у різних установах, відсутність у національному законо-
давстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим, а також на перегляд 
і перехоплення його кореспонденції адміністрацією установи виконання покарань. 

Розглянувши скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції на неналежну медич-
ну допомогу та відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту 
щодо цього, Європейський суд зазначив, що «належність» медичної допомоги під 
час тримання під вартою залишається найбільш важким елементом для визначен-
ня, і зауважив, що огляд ув’язненого лікарем та призначення певного виду лікування 
не свідчить про належний рівень медичної допомоги. У цій справі була втрачена ме-
дична картка заявника за певний період, заявнику був діагностований гепатит, про-
те державні органи не вжили жодних заходів для встановлення типу гепатиту, стан 
хребта заявника під час тримання його під вартою погіршився, що призвело до інва-
лідності. У контексті цього Європейський суд дійшов висновку про порушення статті 
3 Конвенції, а з огляду на свою попередню практику у рішеннях щодо України щодо 
відсутності ефективних та доступних національних засобів юридичного захисту сто-
совно таких скарг, встановив порушення статті 13 Конвенції.

Щодо скарг заявника на неналежні умови тримання під вартою у Слов’яносербській 
виправній колонії Європейський суд зазначив, що деякий час заявник утримувався 
в одиночній камері, куди його поміщали на його ж прохання. Ця камера мала розмір 
4,5 кв. м, що вважається допустимим. Пізніше заявник доповнював свою скаргу по-
силаннями на загальний рівень переповненості камер у виправній колонії. Європей-
ський суд дійшов висновку, що ця частина заяви є необґрунтованою, та відхилив її 
відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції, оскільки заяв-
ник не надав послідовного та детального опису побутових умов та режиму триман-
ня його під вартою в одиночній камері, а пізніші твердження заявника не відповіда-
ли первинній інформації.

Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з втручан-
ням органів влади у листування заявника з суб’єктами, листування з якими згідно з 
національним законодавством підлягало перегляду, зазначивши, що такий перегляд, 
хоча і здійснювався відповідно до положень національного законодавства, не здій-
снювався «згідно із законом» для цілей статті 8 Конвенції. Решту скарг заявника за 
статтею 8 Європейський суд відхилив через необґрунтованість або невичерпання на-
ціональних засобів юридичного захисту.

Розглянувши скаргу заявника на перегляд і перехоплення органами влади його 
листування з Європейським судом, Суд вказав, що заявник не надав доказів, які б 

це підтвердили та дійшов висновку, що держава не перешкоджала Суду здійсню-
вати належний та ефективний розгляд справи заявника, отже, дотрималася своїх 
зобов’язань за статтею 34 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції щодо 

надання неналежної медичної допомоги під час тримання під вартою та відсутності 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим; а також скаргу за статтею 
8 Конвенції щодо перегляду листування заявника з суб’єктами, листування з якими 
підлягало перегляду за національним законодавством;

2.  Постановляє, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за стат-
тею 34 Конвенції;

3.  Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
4.  Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з наданням нена-

лежної медичної допомоги під час тримання під вартою; 
5.  Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з переглядом лис-

тування заявника з різними суб’єктами, листування з якими підлягало перегляду за 
національним законодавством;

6. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю 
ефективного національного засобу юридичного захисту щодо скарг заявника на на-
дання неналежної медичної допомоги під час тримання під вартою;

7.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі 

суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i)  4 000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, у якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  850 (вісімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику, у якості компенсації судових та інших витрат;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

8.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЛЮТОГО

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

-2..-7
-7..-12

-5..-10
-12..-17

-2..-7
-7..-12

-1..-6
-7..-12

-1..-6
-6..-11

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -7 -12 -2 -7
Житомирська -7 -12 -2 -7
Чернігівська -12 -17 -5 -10
Сумська -12 -17 -5 -10
Закарпатська -6 -11 -1 -6
Рівненська -7 -12 -1 -6
Львівська -6 -11 -1 -6
Івано-Франківська -7 -12 -2 -7
Волинська -6 -11 -1 -6
Хмельницька -7 -12 -2 -7
Чернівецька -6 -11 -1 -6
Тернопільська -7 -12 -2 -7
Вінницька -7 -12 -2 -7

Oбласть Нiч День

Черкаська -7 -12 -3 -8
Кіровоградська -7 -12 -3 -8
Полтавська -12 -17 -5 -10
Дніпропетровська -7 -12 -2 -7
Одеська -5 -10 0 -5
Миколаївська -7 -12 -2 -7
Херсонська -7 -12 -1 -6
Запорізька -7 -12 -2 -7
Харківська -12 -17 -5 -10
Донецька -8 -13 -3 -8
Луганська -11 -16 -5 -10
Крим -3 -8 0 -5
Київ -8 -10 -3 -5

Укргiдрометцентр

Студенти заспівали 
разом «Червону руту»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІСЕННИЙ ФЛЕШМОБ. Тернопіль з липня 2017 року з ініці-
ативи деяких громадських організацій та міськради заснував 
власний реєстр рекордів, де фіксує досягнення містян у всіх 
видах діяльності. За цей час у нього внесли майже 40 рекор-
дів. Чотири з них встановили в Тернопільському національно-
му педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. Най-
новіший занотували днями: майбутні педагоги встановили ре-
корд з най масовішого виконання славетної пісні Володимира 
Івасюка «Червона рута». 

Майже 1300 студентів зібралися в альма-матер, щоб разом 
заспівати улюблену пісню. Сертифікат про встановлення ре-
корду ректорові Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка, професору Богданові Буяку вру-
чив ініціатор створення Книги рекордів Тернополя заступник 
міського голови Леонід Бицюра.

Герої сьогодення у фільмі Павла Когута
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

СИЛЬНІ ДУХОМ. У харків-
сь кому кінотеатрі «Боммер» 
відбувся культурно-мистець-
кий захід «Герої не вмира-
ють». Його учасники мали 
змогу ознайомитися із твор-
чістю митців Харківщини у 
конкурсі патріотичного плака-
та, а також переглянути фільм 
«Посттравматична рапсодія». 
Ця кінодрама режисера Пав-

ла Когута розповідає про бій-
ця добровольчого батальйо-
ну Сашка, що, виживши піс-
ля обстрілу під Іловайськом, 
пробирається до своїх і доро-
гою зустрічає найнеочікувані-
ших мандрівників та відвертих 
ворогів. 

У картині звучить музика у 
виконанні лідера гурту «Хорея 
Козацька» народного артиста 
України Тараса Компаніченка. 

Серед акторів, що зніма-
лися у стрічці, багато бійців 

добровольчих батальйонів і 
Збройних сил України. Артем 
Безверхий — учасник оборо-
ни донецького аеропорту, бо-
єць 81-ї десантно-штурмо-
вої бригади. Марат Сайфу-
лін, Андрій Ватолкін, Олексій 
Середю к, Максим Михайлов, 
Олександр Тищенко, Юрій Го-
ровець у 2014—2015 були бій-
цями добровольчих баталь-
йонів «Свята Марія», «Азов», 
«Шахтарськ». Анатолій Па-
шинін (відомий російський та 

український актор, з початку 
АТО воює добровольцем на 
боці України, боєць 8-го ОБ 
УДА «Аратта») та Юлія Тайра 
Паєвська (парамедик ASAP 
«Ангели Тайри») приїхали для 
зйомок із фронту. 

Почесними гостями «Бом-
мера» стали члени родин Ге-
роїв Небесної Сотні, учасни-
ки подій на Майдані, воїни 
АТО та ООС, представники 
громадськості і керівництво 
області.

Світ двох художників
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. Віра Крав-
ченко та Іван Дорош живуть 
у селі Благодатне непода-
лік від Черкас. Обоє талано-
виті художники. Скільки себе 
пам’ятають, завжди малюва-
ли. Маючи за плечима чима-
ло років, обоє написали ба-
гато полотен. Хоч народили-
ся в різних куточках України 
— Віра Кравченко у селі Ков-
рай Золотоніського району на 
Черкащині, а Іван Дорош — у 
містечку Свалява на Закар-
патті, — мають чіпкий погляд 
митців, які помічають усе, без 
чого життя здавалося б пріс-
ним і малоцікавим. Їх хвилює 
краплина вранішньої роси на 
листочку і таїна стежини, що 
сховалася поміж розлогих ду-
бів, лісова квітка й дзюрчан-
ня струмка. Недарма одно-
сельці так люблять виставки 
творів майстрів пензля — не-
рідко знаходять там знайомі 

з дитинства краєвиди Благо-
датного, Мельників, Хвилівки.

Часто, щоб точніше пере-
дати мінливий світанковий 
стан природи, художники ви-
рушають на етюди, коли ще 
сонце навіть не викотилося 
з-за обрію. Можуть годинами 
чекати, коли природа заграє 
в рожевому промені вечірньо-
го сонця, довго мерзнути зи-

мового дня, щоб дочекатися 
найбажанішого світла. Однак 
вони по-різному бачать світ. 
Творча мова Івана Дороша 
тяжіє до узагальнення, приро-
да на його картинах незмінно 
лірична, наштовхує на філо-
софські роздуми, а Віра Крав-
ченко приділяє увагу й дріб-
ним деталям, виписує рідні 
пейзажі із притаманною лише 

жінці чуттєвістю. Для творів 
обох художників характерна 
композиційна довершеність, 
гра світла — тонких повітря-
них нюансів. Мовою живопи-
су автори транслюють гляда-
чеві своє відчуття гармонії з 
навколишнім світом. 

Недавно вже удруге в Чер-
каському художньому музеї 
відкрито спільну виставку Іва-
на Дороша та Віри Кравченко. 
Кожен демонструє власний ху-
дожній почерк, але в обох мит-
ців є спільне — трепетне став-
лення, любов до малої бать-
ківщини, рідного села. 

Експозиція, яка налічує по-
над 60 робіт, презентує різно-
маніття технік. Більшість пред-
ставлених робіт виконано олі-
єю, однак є картини акварел-
лю та вовною, першій з яких 
властива легкість і прозорість 
колірних переходів, а другій — 
декоративна побудова компо-
зиції та опоетизоване узагаль-
нення. Тож є на що подивити-
ся, чим помилуватися.

Бурштин поплутав
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРАВОПОРЯДОК. До несподіваних хитрощів вдалися двоє 
громадян України, яких затримали сумські прикордонники під 
час контролю в пункті пропуску «Бачівськ» на українсько-ро-
сійському кордоні.

За повідомленням прес-служби Сумського прикордонного 
загону, водій і пасажир автомобіля марки Volkswagen з укра-
їнською реєстрацією мали вигляд знервованих, що не могло 
не викликати підозри у правоохоронців. І не даремно. Під час 
спільного з працівниками фіскальної служби огляду речей та 
громадян вони виявили на тілі водія під еластичним бинтом 
дев’ять камінчиків бурштину загальною вагою майже 900 гра-
мів, а під білизною на тілі пасажира — чотири камінці вагою по-
над 900 грамів. Загалом сонячний вантаж важив 1,8 кілограма. 
Громадяни пояснили, що товар везли на замовлення в Росію 
для його подальшої реалізації.

Камінці вилучили, а на правопорушників складено адміні-
стративні матеріали.
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Іван Дорош та Віра Кравченко з хвилюванням 
відкривали свою нову експозицію
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Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

РОЗВАГИ. Бал, який від-
бувся у селі Осинове Ново-
псковської ОТГ з ініціативи 
директора сільськогосподар-
ського кооперативу «Слобо-
жанський» Миколи Роман-

ченка, нікого з односельців не 
залишив байдужим. Юні учас-
ники вражали красою й та-
лантами, всі жінки були у ве-
чірніх сукнях, чоловіки вдягли 
смокінги. У цьому культурно-
му заході взяли участь артис-
ти Академічного симфонічно-
го оркестру Луганської облас-

ної філармонії. Хоч свято від-
бувалося в невеличкому селі, 
бал підготували на найвищо-
му рівні. 

Як повідомляє прес-служба 
обласної філармонії, симфо-
нічний оркестр підготував чу-
дову програму з вальсами, 
польками та іншими творами 

класичної музики. На Стрітен-
ський бал до Осинового при-
їхали солісти Луганської об-
ласної філармонії лауреати 
всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсів і фестивалів 
Олена Босенко (сопрано) та 
Ігор Новіков (тенор), які вико-
нали яскраву програму. 

У селі Осинове на Луганщині вперше відбувся бал 

У селі 
сподіваються, 
що бал стане 
доброю 
традицією
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