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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 2 серпня 2019 року
USD 2534.9919 EUR 2797.8706 RUB 3.9712 / AU 356521.26 AG 4176.4 PT 221304.79 PD 388614.26

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Ми створюємо команду 

  із захисту журналістів. 
Треба розслідувати  

 й жорстко карати  
тих людей,  

які займаються 
такими справами».

Світ стає 
небезпечнішим 

ЯДЕРНА ЗБРОЯ. Відучора офіційно припинено чинність 
договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності 
(ДРСМД) між США та Росією. США вийшли з цієї угоди, оскіль-
ки РФ давно порушувала взяті на себе зобов’язання. Уперше 
США звинуватили Росію в порушенні договору ще в 2014 ро-
ці. Держсекретар США Майк Помпео оголосив про припинення 
участі США в договорі, бо 2 лютого закінчився термін ультима-
туму, який США пред’явили Росії ще 4 грудня 2018 року. Спо-
лучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повер-
неться до виконання зобов’язань протягом 60 днів.

Напередодні Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 
заявив, що разом із цією угодою світ втрачає «безцінний запо-
біжник від ядерної війни», повідомляє Укрінформ. Адже ця уго-
да разом із  угодою СНО-3 (або «Новий START») про скорочен-
ня стратегічного наступального озброєння між Росією та США 
були двома ключовими документами, які контролювали таке 
озброєння двох найбільших ядерних держав.

Цю історичну угоду підписали 1987 року радянський генсек 
Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган.

13,8%
становило зростання доходів 

держбюджету за 7 місяців порівняно  
з торішнім аналогічним періодом

Еразмус+: 750 тисяч 
євро на українські 
проєкти

Президент про оцінку ситуації з побиттям працівників 
Укрінформу 30 липня під час пресконференції  
в агентстві 
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 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Скільки 
працюватимемо і 
відпочиватимемо 
наступного  
року

ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ

Директор Інституту 
української мови Павло 
Гриценко: «Мову зробили 
політичним товаром. Це 
злочин проти народу»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

ПАРТНЕРСТВО. Євросоюз пропонує дедалі більше програм 
підтримки інтеграційних ініціатив        
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європейський суд з прав людини та україна

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

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунівська

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс:
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1178 «Про 

проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видо-
буватимуться у межах ділянки Грунівська» 

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у 
конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України за адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають по-
давати учасники, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2018 року № 1178 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про 
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунівська» 

плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквівалент ці-
єї суми за курсом Національного банку на день оплати в іноземній валюті 

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у кон-
курсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної промисловос-
ті України

ЄДРПОУ одержувача: 37471933
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
код банку: 820172
Рахунок: 35226204078449
Доходний рахунок: 31250204178449
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1178
Плата в іноземній валюті вноситься на валютний рахунок отримувач ко-

штів: Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY «THE STATE EXPORT-

IMPORT BANK OF UKRAINE»; (АТ «Укрексімбанк»)
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, 127 Antonovycha Str.  
СВІФТ код (SWIFT BIC): EXBS UA UX
код банку: 322313;
ЄДРПОУ банку: 00032112;
рахунок: 25301000000224 (840 – USD, 978 – EUR)
конкурсну документацію можна отримати в робочий час в Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-59-09 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, 
які видобуватимуться у межах ділянки Охтирська 

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс:
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1181 «Про 

проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видо-
буватимуться у межах ділянки Охтирська» 

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у 
конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України за адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають по-
давати учасники, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2018 року № 1181 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про 
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Охтирська» 

плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквівалент ці-
єї суми за курсом Національного банку на день оплати в іноземній валюті 

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у кон-
курсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної промисловос-
ті України

ЄДРПОУ одержувача: 37471933
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
код банку: 820172

Рахунок: 35226204078449
Доходний рахунок: 31250204178449
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1181
Плата в іноземній валюті вноситься на валютний рахунок отримувач ко-

штів: Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY «THE STATE EXPORT-

IMPORT BANK OF UKRAINE»; (АТ «Укрексімбанк»)
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, 127 Antonovycha Str.  
СВІФТ код (SWIFT BIC): EXBS UA UX
код банку: 322313;
ЄДРПОУ банку: 00032112;
рахунок: 25301000000224 (840 – USD, 978 – EUR)
конкурсну документацію можна отримати в робочий час в Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Ічнянська 

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс:
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1185 «Про 

проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видо-
буватимуться у межах ділянки Ічнянська»

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у 
конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України за адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601 

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають по-
давати учасники, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2018 року № 1185 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про 
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Ічнянська»

плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквівалент ці-
єї суми за курсом Національного банку на день оплати в іноземній валюті 

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у кон-
курсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної промисловос-
ті України

ЄДРПОУ одержувача: 37471933
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
код банку: 820172
Рахунок: 35226204078449
Доходний рахунок: 31250204178449
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1185
Плата в іноземній валюті вноситься на валютний рахунок
отримувач коштів: Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY «THE STATE EXPORT-

IMPORT BANK OF UKRAINE»; (АТ «Укрексімбанк»)
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, 127 Antonovycha Str.  
СВІФТ код (SWIFT BIC): EXBS UA UX
код банку: 322313;
ЄДРПОУ банку: 00032112;
рахунок: 25301000000224 (840 – USD, 978 – EUR)
конкурсну документацію можна отримати в робочий час в Міністерстві 

енергетики та вугільної промисловості України за адресою: вул. Б. Хмель-
ницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

ОГОЛОШЕННЯ ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-правової відпові-

дальності власників наземних транспортних засобів, вважати недійсними наступні блан-
ки полісів:  
AC3816664; AC3816670; AC3815329; AC3815380; AC3816655; AC3814689; AC3814690; 
AC3814200; AC3814402; AC3814426; AC3812515; AC3812516; AC3812512; AC3812513; 
AC3812514; AC8378890; AC8379567; AC8379568; AC8379573; AC8377997; AC8377998; 
AC8377964; AC8377993; AC8377994; AC8377995; AC8377996; AC8377673; AC8377674; 
AC8377521; AC8377522; AC8377523; AC8377537; AC8377074; AC8377173; AC8377051; 
AC8377052; AC8377053; AC8377054; AC8376747; AC8376748; AC8376749; AC8376750; 
AC8376504; AC8376505; AC8376506; AC8375503; AC8373880; AC8375304; AC8372658; 
AC8372659; AC8372003; AC8372005; AC8372584; AC8372596; AI8758713; AI9331196; 
AC0054138; AC0055593; AC0055597; AC0063549; AC0063551; AC0063555; AC0063586; 
AC0060606; AC0061643; AC0057397; AC0057398; AC0057396; AI7779711; AE3848695; 
AE3848529; AE3848654; AE3848674; AE3848682; AE3848693; AE3848523; AE3848525; 
AE3681154; AE3680208; AE4402189; AE5348880; AE5348888; AE5272562; AE6271059; 
AE6271419; AE6271748; AE6271038; AE6271052; AI1008262; AI1008270; AI1008273; 
AI1009254; AI1009257; AI1009265; AI1008566; AI1008567; AI1009131; AI1099371; 
AI1099375; AI1099724; AI1099301; AI1099302; AI1099303; AI1099304; AI1099308; 
AI1099309; AI1099151; AI1099153; AI1099178; AI1099179; AI1099052; AE7850350. 

(Наказ № 18 від 30.07.2019 р.).

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповіда-
чів Кару Дмитра Панасовича, 05 травня 1939 року народження та Кару 
Марію Семенівну, 11 травня 1939 року народження, останнє відоме міс-
це реєстрації яких за адресою: вул. Шкільна, № 93, с. Нові Трояни, Бол-
градський район, Одеська область, що 16.09.2019 року о 10:00 годині 
в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Одеської 
області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 
відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/951/19-ц за по-
зовом Неруца Віктора Івановича до Кари Дмитра Панасовича, Кари Ма-
рії Семенівни про визнання осіб такими, що втратили право на користу-
вання житловим приміщенням.

Болградський районний суд пропонує відповідачам Карі Дмитру Па-
насовичу та Карі Марії Семенівні подати пояснення, заперечення та усі 
наявні у них докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Кари Дмитра Панасовича та Кари 
Марії Семенівни справа може бути розглянута за відсутністю відповіда-
чів та їх представників за наявними у справі доказами.

Суддя С.В.Кодінцева

Для проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про за-
безпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України», до прокуратури Автономної Республіки 
Крим (з постійним місцем дислокації у м. Херсон Херсонської облас-
ті) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, необхідно 
з’явитись 07 серпня 2019 року о 12:00 годині підозрюваному Малише-
ву Михайлу Григоровичу, 10.10.1955 р.н., зареєстрованому за адресою: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 13, кв. 81.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» повідомляє про втрату бланка суворої звіт-

ності полісу ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт: АО/0417591. 

Втрачений бланк вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Наточеєв Олексій Миколайо-

вич, 23.12.1973 р. н., зареєстрований за адре-
сою: м. Він ниця, вул. Чехова, буд. 14, на підста-
ві ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого 
відділу Управління Служби безпеки України в Жи-
томирській області Турлія О.В., за адресою: м. Жи-
томир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 
405-149, для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях (допитах, вручення документів тощо) у кримі-
нальному провадженні № 22018060000000014 як 
пі дозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260 КК України, об 11 год. 00 
хв. 09.08.2019. Нагадуємо про обов’язок заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явлення. По-
важні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України. 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 
оголошує про початок проведення відкритого об-
говорення Проекту Плану розвитку системи роз-
поділу ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 
на 2020-2024 роки. З цієї метою 30.07.2019 на сай-
ті підприємства www.meregi.com в розділі «Доку-
менти» опублікований Проект Плану розвитку.

Відкрите обговорення Проекту Плану роз-
витку проводиться шляхом подачі пропози-
цій, побажань, зауважень на електронну адресу 
otueu@ukr.net. Термін подачі пропозицій до 12:00 
14.08.2019.

Контактні особи: Сидоров  Олексій  Євгенович   
(044) 206-62-87;

Ходос Олександр Петрович (044) 206-62-70.

Втрачені свідоцтво № 003819 від 
20.08.2010 року про право власнос-
ті на судно «Вороньків», тип - бук-
сир, 1963 року побудови, що на-
лежить ТОВ «Будіндустрія-Сервіс 
ЛТД», та свідоцтво № 004093 від 
20.08.2010 року про право плаван-
ня під державним прапором Украї-
ни (судновий патент) на судно «Во-
роньків», тип - буксир, 1963 року по-
будови, що належить ТОВ «Будінду-
стрія-Сервіс ЛТД», видані Інспекцією 
Головного державного реєстратора 
Флоту України, 

вважати недійсними.

Втрачене Свідоцтво про право 
власності та Свідоцтво про право 
плавання під державним прапором 
на судно Stingrey 230 SХ з номером 
корпуса US-РNYUSSХLE404, зареє-
стровані на Гарбар Олександра Ми-
колайовича,

вважати недійсними.

Розшукуються спадкоємці після 
смерті 

ЦИМБАЛІСТ НАДІЇ АНДРІЇВНИ, 
що померла 11.11.2002 р. Спадкова 
справа відкрита приватним нотаріу-
сом Новоодеського районного нота-
ріального округу Миколаївської об-
ласті Філіпенко О.М., 

тел.:(05167)2-13-47
Втрачені документи на мале/мало-

мірне судно: гідроцикл BOMBARDIER  
RECREATIONAL PRODUCTS INC. 
(engine family 5BCXM1.504GS,  4-TEC 
SUPERCHARGED  INTERCOOLED, 
BRP, номер кузова  YDV39214B505, 
реєстраційний  номер УОД 01-51К), 
власник Іванов Віктор Миколайович,  
вважати недійсними.

Втрачений оригінал Диплома 

про вищу освіту ЛК ВЕ № 003621,  

виданий Київським університетом 

імені Тараса Шевченка на ім’я Гай-

дука Віталія Михайловича, 

вважати недійсним.

СПРАВА «ТОВ «БУШБМ-ПЛЮС» ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BUSHBM-PLYUS, TOV v. UKRAINE)

(заява № 20880/07)
Стислий виклад рішення від 06 червня 2019 року

Підприємство-заявник та державне підприємство (далі — ДП), структурний підрозділ 
Міністерства палива та енергетики України (далі — Міністерство), уклали строковий договір 
оренди спального корпусу  пансіонату, розташованого у місті Севастополь.

Згодом підприємство-заявник приватизувало спальний корпус, уклавши договір купів-
лі-продажу з регіональним відділенням Фонду державного майна України у місті Севас-
тополі (далі — Фонд), нотаріально зареєструвало своє право власності та розірвало до-
говір оренди з ДП. Однак ДП залишило спальний корпус на своєму балансі, при цьому 
від’єднавши його від мережі електро- та водопостачання. 

Підприємство-заявник звернулося до суду з позовом до ДП про зняття спального кор-
пусу з балансу підприємства та підключення його до мереж пансіонату. Рішенням суду (да-
лі — перше рішення) було частково задоволено позов. Суд вказав, що підприємство-заяв-
ник було власником спального корпусу, отримавши право власності на нього після прива-
тизації, недійсність якої встановлено не було. Верховний Суд України залишив це рішен-
ня без змін.

У зв’язку з проведеною Міністерством реорганізацією було створено нове державне під-
приємство (далі — ДП 1), яке стало правонаступником ДП і у виконавчому провадженні за 
першим рішенням.

ДП 1 звернулося до суду з позовом до Фонду та підприємства-заявника про визнання 
недійсним договору купівлі-продажу спального корпусу пансіонату. Рішенням суду (далі — 
друге рішення) було скасовано договір купівлі-продажу, зобов’язано підприємство-заявни-
ка повернути майно державі та зобов’язано державу сплатити підприємству-заявнику ко-
шти, сплачені покупцем за об’єкт приватизації. Вищий господарський суд України частково 
змінив це рішення, виключивши зобов’язання про повернення підприємству-заявнику ко-
штів. Постанова була залишена без змін Верховним Судом України.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) підприємство-заяв-
ник скаржилося за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на невиконання ухваленого на його користь першого рішення 
суду, а також за статтею 1 першого Протоколу до Конвенції у зв’язку з визнанням недій-
сним його права власності.

Розглянувши скарги підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Європей-
ський суд зазначив, що в обох провадженнях підприємство-заявник мало спір з тією самою 
стороною — державою, представленою двома її підприємствами. Крім того, суть спору під-
приємства-заявника з державою була однаковою. З огляду на зазначене Європейський суд 
дійшов висновку, що повторний розгляд спору створив юридичну невизначеність, позба-
вивши перше рішення будь-якої законної сили, а також звернув увагу, що скасування оста-
точного рішення суду з порушенням принципу юридичної визначеності не може бути ви-
правданням його невиконання. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

Європейський суд також зауважив, що повторний розгляд спору, який був вирішений 
остаточним рішенням суду, що позбавив у зв’язку з цим перше рішення законної сили, ста-
новив незаконне втручання у володіння майном. Європейський суд зазначив, що не мож-
на вважати, що суспільний інтерес, який би переважав над основоположним принципом 
юридичної визначеності та правами підприємства-заявника, виправдовував повторний роз-
гляд спору та в результаті подальше визнання недійсним права власності підприємства-за-
явника. З огляду на це Європейський суд констатував порушення статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2.  Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3.  Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції;
4.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити підприємству-заявни-

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

(i)  29 824 (двадцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять чотири) євро та додатково суму 
будь-якого податку, що може нараховуватися, в якості відшкодування матеріальної шкоди;

(ii)  3 900 (три тисячі дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(iii)  178 (сто сімдесят вісім) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися підприємству-заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

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

5.  Відхиляє решту вимог підприємства-заявника щодо справедливої сатисфакції.»

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

(заява № 2575/09 та 3 інші)
Стислий виклад рішення від 20 червня 2019 року

У цій справі заявники ініціювали цивільні провадження у національних судах. У заяві 
№ 2575/09 заявник подав позов до державної виконавчої служби про неправильний розра-
хунок заборгованості з виплати аліментів та неправомірне її стягнення.

У заяві № 45712/10 заявниця звернулася з позовом до колишнього чоловіка, стверджу-
ючи, що квартира, яка була надана йому роботодавцем в якості заохочення, була їхньою 
спільною сумісною власністю і вона мала право на її половину.

У заяві № 20805/11 заявниця після смерті чоловіка подала позов до підприємства «О.» 
та компанії К., які згідно з договором повинні були надати йому трикімнатну квартиру у ба-
гатоквартирному будинку та яку він не отримав, оскільки вона була передана іншій при-
ватній особі.

У заяві № 41732/11 заявник звернувся з позовом до місцевих органів влади та колектив-
ного сільськогосподарського підприємства, стверджуючи, що йому, як спадкоємцю бабусі, 
мала бути надана земельна частка, на яку вона мала право, але фактично так і не отримала.

Заявникам у задоволенні позовів або було відмовлено судами першої інстанції або рі-
шення на їхню користь були скасовані судами апеляційної інстанції. Спроби заявників 
оскаржити ці рішення були безуспішними, а їхні важливі аргументи, висунуті під час прова-
джень, не були розглянуті.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржили-
ся, що національні суди не обґрунтували свої рішення і не розглянули їхні доречні та важ-
ливі аргументи у порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція).

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд звернув увагу, що пункт 1 статті 6 Кон-
венції зобов’язує національні суди обґрунтовувати свої рішення. Європейський суд зазначив, 
що у заявах № 2575/09, № 45712/10 та № 41732/11 національні суди або не розглянули ключо-
ві аспекти позовів заявників, пославшись на досить загальні підстави, або проігнорували твер-
дження, які стосувалися суті спору та критично вплинули на розподіл тягаря доведення, або 
не виконали свого зобов’язання розглянути важливі та доречні аргументи заявників. З огля-
ду на це Європейський суд констатував у цих заявах порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Щодо заяви № 20805/11 Європейський суд вказав, що рішення національних судів не бу-
ли свавільними чи явно необґрунтованими та що ключові аргументи заявниці не залиши-
лися без відповіді. За цих обставин Європейський суд дійшов висновку, що пункт 1 статті 6 
Конвенції порушено не було.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що у заявах № 2575/09 (поданій В.Котенком), № 45712/10 (поданій 

Л. Кобілєвою) та № 41732/11 (поданій В. Кострицьким) було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що у заяві № 20805/11 (поданій Т. Русначенко) не було порушено пункт 

1 статті 6 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам у заявах 

№ 2575/09, № 45712/10 та № 41732/11 суми, зазначені у додатку, та додатково суму будь-
якого податку, що може їм нараховуватись; ці суми мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) сума, присуджена в якості компенсації судових та інших витрат у заяві № 41732/11 
має бути сплачена на банківський рахунок представника;

(c) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має 
бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Загальний тираж за серпень 321 258

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 СЕРПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

7..12
17..22

17..22
10..15

17..22
8..13

21..26
13..18

17..22
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +17 +22 Черкаська +8 +13 +17 +22
Житомирська +7 +12 +17 +22 Кіровоградська +9 +14 +17 +22
Чернігівська +6 +11 +17 +22 Полтавська +8 +13 +16 +21
Сумська +6 +11 +16 +21 Дніпропетровська +10 +15 +17 +22
Закарпатська +8 +13 +21 +26 Одеська +14 +19 +21 +26
Рівненська +8 +13 +17 +22 Миколаївська +13 +18 +20 +25
Львівська +7 +12 +18 +23 Херсонська +14 +19 +20 +25
Івано-Франківська +7 +12 +18 +23 Запорізька +13 +18 +21 +26
Волинська +8 +13 +18 +23 Харківська +9 +14 +17 +22
Хмельницька +8 +13 +17 +22 Донецька +11 +16 +19 +24
Чернівецька +8 +13 +17 +22 Луганська +10 +15 +18 +23
Тернопільська +8 +13 +17 +22 Крим +13 +18 +22 +27
Вінницька +8 +13 +19 +24 Київ +10 +12  +19 +21

Укргiдрометцентр

Для школярів 
Донеччини буде  
ще п’ять спортивних 
майданчиків

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УМОВИ ДЛЯ ЮНИХ СТАРТІВ. На території загальноосвіт-
ніх шкіл у Вугледарі, Добропіллі, Світлодарську, Селидовому 
та Слов’янську Донецької області для місцевих дітлахів невдо-
взі облаштують спортивні майданчики зі штучним покриттям. 
Чудові умови для занять спортом юних стануть реальністю піс-
ля недавнього розпорядження Кабінету Міністрів про розподіл 
субвенції з державного бюджету на створення нових та капі-
тальний ремонт наявних спортивних об’єктів. 

За повідомленням Донецького обласного центру розвитку 
місцевого самоврядування, будівництво п’яти сучасних спор-
тивних майданчиків для тутешніх школярів обійдеться в май-
же 7,5 мільйона гривень. Кошти вже розподілили між усіма 
об’єктами: трохи дорожчим обійдеться будівництво комбінова-
ного спортивного майданчика на Вугледарському навчально-
виробничому комбінаті «Політехнічний ліцей — загальноосвіт-
ня школа» та створення футбольного поля зі штучним покрит-
тям на території Добропільської школи №19 — по 1,6 мільйо-
на гривень. А найменше грошей із державного бюджету витра-
тять на реконструкцію футбольного поля зі штучним покрит-
тям та облаштування огородження цього об’єкта біля Селидів-
ської ЗОШ №2.
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Кремінський районний суд Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, 
викликає Корнієвського Аркадія Юрійовича як обвинуваченого в 
судове засідання в кримінальному провадженні № 426/18968/17, 
провадження №1-кп/414/162/2019 стосовно Корнієвського Арка-
дія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст.258-3, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.1 ст.438, ст.257, 
ч.4 ст.187, ч.3 ст.262, ч.2 ст.146 КК, яке відбудеться 13 серпня 2019 
року о 10 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Метр у карикатурі
КОНКУРС. До кінця літа  
Володимира Висоцького можна побачити  
у незвичайному образі в галереї на Подолі

Іванна КУРОВЕЦЬ 
для «Урядового кур’єра» 

Володимир Висоцький 
— не просто поет, ак-

тор, виконавець. Це ці-
ла епоха в культурно-
му житті 1970-х років. У 
його вір шах ямб і хорей 
розповідали про реалії 
життя, у них й досі жи-
вуть його переживання 
і сподівання. Володимир 
Висоцький для багатьох 
став символом непокори, 
бунтарства й одночасно 
був невиправним роман-
тиком. Його енергетика 
надихає виходити з-під 
контролю й бігти за пра-
порці, адже жага до жит-
тя сильніша!

Творчість Висоцького на-
дихнула 124 митці із 30 
країн на створення шар-
жів і карикатур для 
XVIII Міжнародного кон-
курсу карикатур «Неза-
лежність». Їх оцінювали у 
двох номінаціях: «Шарж 
на Володимира Висоцько-
го» та «Карикатура за мо-
тивами творів Володими-
ра Висоцького». 

Протягом літа роботи 
демонструють у галереї 
Висоцького (м. Київ, вул. 
Воздвиженська, 40). Саме 
тут можна побачити, як 
Висоцький курить люль-
ку, з якої випурхують но-
ти, як важко Гамлету пі-
дібрати правильну фразу 
серед десятків підказок 
суфлерів чи зробити вибір 
між мікрофоном та амбра-
зурою й не тільки. Вдив-
ляючись у роботи, розумі-
єш, наскільки по-різному 
бачать метра і відчувають 
його пісні тепер. І попри 
це, усвідомлюєш їх акту-
альність.

Автори фантазували на 
різноманітні теми, і це 
робить їхні твори різ-

ними. Однак серед них 
є переможці, як у будь-
якому конкурсі. Оціню-
вали їх Костянтин Ка-
занчев (дизайнер, кари-
катурист, голова Асоціа-
ції українських карика-
туристів), Семен Рубчин-
ський (заслужений пра-
цівник культури Укра-
їни), Сергій Коннов (ад-
вокат, засновник гале-
реї «Висоцький на Возд-
виженській»), Єлизаве-
та Логинова (директор 
«Висоцький на Воздви-
женській»). У номінації 
«Шарж» першу премію 
здобула робота Івана Лі-
ри з Венесуели, у номіна-
ції «Карикатура» — Геор-
гія Майоренка з України. 

Після огляду експози-
ції не поспішайте додому, 
адже на відвідувачів гале-
реї чекає невеликий бонус 
— виступи артистів різ-
номанітних жанрів.

Костянтин Казанчев та Єлизавета Логинова завжди готові розгледіти молоді таланти й дати їм шанс проявити себе

Сергей Федько  
Украина
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