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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Перший виклик для 
світової безпеки — 

зростання конкуренції 
між великими 

державами. І ми бачимо 
наслідки цього в 

Криму».

Зниклих безвісти 
шукають постійно

ДИПЛОМАТІЯ. У Посольстві України у США підписано Мемо-
рандум про порозуміння між Міністерством оборони України та 
Агенцією з питань пошуку військовополонених та зниклих безві-
сти Міністерства оборони США. Його підписали український по-
сол Валерій Чалий і директор агенції Келлі Мак-Кіг.

Меморандум — підсумок дворічної роботи нашої дипустано-
ви з підготовки необхідної нормативно-правової бази, яка дозво-
ляє пошук на території України та повернення до США останків 
загиблих і зниклих безвісти під час Другої світової війни амери-
канських військовослужбовців. Передбачено і обмін досвідом що-
до особливостей пошуку військовослужбовців ЗСУ та інших си-
лових структур, які зникли безвісти чи потрапили в полон під час 
збройної агресії Росії проти України. За даними Міноборони, ста-
ном на травень 2019 року зниклим безвісти на Донбасі вважають 
71 українського військовослужбовця.

Це вже третій аналогічний документ між центральними орга-
нами виконавчої влади України та Міноборони США з цього пи-
тання, повідомляє УНІАН. Попередні уклали СБУ й Міністерство у 
справах ветеранів України.

1,1 млрд грн
становив дефіцит загального фонду 

держбюджету за сім місяців року. 
Затверджений плановий річний 

показник — 90 млрд грн
ЗЛАМАНІ ДОЛІ. У заповіднику «Биківнянські могили» відкрито 
виставку, присвячену репресованим селянам Київщини 

Серпень 1937-го:  
ліміт на знищення

Генеральний секретар НАТО про зростання російської 
присутності у світі для підриву довіри до усталених 
демократичних інститутів

4 11
ЦВК ІНФОРМує

У місті Чортків на 
Тернопільщині постав у бронзі 
пам’ятник генерал-майорові 
Національної гвардії Героєві 
України Сергієві Кульчицькому

уШАНуВАННЯ

Список народних депутатів 
України, обраних на 
позачергових виборах 
народних депутатів України 
21 липня 2019 року
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Олександр Євтух про обставини арешту й смерті свого діда дізнався лише три роки тому 

«Захисників» прохання не турбувати
ВІД ЛЮБОВІ ДО НЕНАВИСТІ. В окупованому Донецьку місцеві жителі вже не приховують 
негативного ставлення до військових найманців 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

«Ах! І чому в нашому міс-
ті не стоять військові?!» 

— манірно і водночас розчаро-
вано вигукувала екзальтова-

на панночка з уже призабутої 
комедійної стрічки. Приблизно 
такі самі симпатії висловлюва-
ли жінки й чоловіки Донецька 
навесні і влітку 2014 року про 
людей у військовій формі, яких 
раптово побільшало у місті. 

Озброєних чоловіків, обліпле-
них з ніг до голови символікою 
з кольорами Російської Феде-
рації, самопроголошеної «ДНР» 
чи георгіївськими стрічками, 
спершу наївно вважали муж-
німи захисниками від україн-

ських «карателів». Іноді скла-
далося враження, що цих «ге-
роїв» були готові майже носи-
ти на руках! 

Та минуло небагато часу, і їх 
уже просто напружено терпіли. 
Бо куди діватися?

А незабаром терпець урвався, і 
нині велика частина донеччан не 
приховує бажання дати добрячо-
го копняка нижче спини проросій-
ським військовим найманцям, 
аби ті якомога швидше зни-
кли з колись мирного міста. 3
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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

Втрачений Судновий білет № КИЕ-999-К на 

Понтон причальний з бортовим номером «КИЕ- 

999-К», зареєстрований на Кісімес Тетяну Васи-

лівну, 

вважати недійсним.

Втрачені суднові реєстраційні документи на 

прогулянковий м/катер на підводних крилах 

«343-МЕ», бортовий номер УКА-833-К, видані 

на ім’я: Шитий В.М., 

вважати недійсними.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває криміналь-
на справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) за обвинуваченням Плотницького Іго-
ря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК Украї-
ни, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. З  
ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 
липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Обвинувачені: Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олек-
сандр Васильович, викликаються в судове засідання на 16 серпня 2019 року о 14.00 годині в примі-
щення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкі-
на, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під головуванням судді Білик І.А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються повідомленими 
про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 лип-

ня 1967 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, аб-
зацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськра-
йонним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої 
в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження № 
22017050000000284 від 25 вересня 2017 року за обвинуваченням 
Скляренко Людмили Володимирівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеть-
ся в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 13 серпня 2019 року о 13 год. 30 хв. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст.138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Cуддя О.П. Харченко

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік 

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання 
спеціальних дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу 

третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 30.05.2011 № 615

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна
продажу дозволу,

тис. грн.Назва об’єкта 
користування

Вид корисної 
копалини

Вид  
користування 

надрами
Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1. Левківське  

родовище
видобування суглинок Вінницька обл.,  

Крижопільський р-н
50,2

2. Тростянчицьке  
родовище

видобування суглинки Вінницька обл., Трос-
тянецький р-н

11,4

3. Тарнавське  
родовище

видобування суглинки Львівська обл.,
Самбірський р-н

32,7

4. Запущанське  
родовище

видобування пісок Тернопільська обл., 
Бережанський р-н

110,5

5. Михнівське  
родовище

видобування суглинок Полтавська обл.,
Лубенський р-н

36,565

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних до-
зволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів 
Державною службою геології та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Це-
діка, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок 09 вересня 2019 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61:
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61. 

Повістка про виклик  
до суду обвинуваченого

В провадженні Лисичанського місько-
го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 607/12185/17, 
внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22017210000000023 від 
04.09.2017 року, стосовно Булавіна Ан-
дрія Юрійовича, 29 березня 1982 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни.

Обвинувачений Булавін А. Ю. меш-
кає за адресою: Донецька область, місто 
Слов’янськ, вул. Батюка, 14/45.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни, Лисичанський міський суд Луганської 
області викликає Булавіна Андрія Юрійо-
вича на судовий розгляд, який відбудеть-
ся 16 серпня 2019 року о 10 годині 00 
хвилин у залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розгляда-
ється колегією суддів у складі: головую-
чого судді Березіна А. Г., суддів: Фасто-
вець В. М., Шевченко О. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського район-

ного суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 423/1023/17-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22015130000000383 від 
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванів-
ни, 21.02.1965 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ч. 1  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, 
зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт Ново-
тошківське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає Скнипу Ірину Іва-
нівну в судове засідання, що відбудеться 
12 серпня 2019 року о 09 год. 00 хвилин у 
залі судових засідань Попаснянського ра-
йонного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Суворова, 6.

Кримінальне провадження розгляда-
ється суддею Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК Украї-
ни з моменту опублікування оголошення, 
обвинувачена вважається належним чи-
ном ознайомлена з його змістом.

В провадженні Красногвардійського ра-
йонного суду м. Дніпропетровська пере-
буває кримінальна справа № 426/1211/17 
(провадження № 1-кп/204/288/18) за об-
винуваченням Плотницького Ігоря Ве-
недиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 
КК України, Патрушева Андрія Олексан-
дровича, 8 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2  
ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК 
України, Гурєєва Олександра Васильови-
ча, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені: Плотницький Ігор Ве-
недиктович, Патрушев Андрій Олексан-
дрович, Гурєєв Олександр Васильович, 
викликаються в судове засідання на 14 
серпня 2019 року о 15.00 годині в при-
міщення Красногвардійського районно-
го суду м. Дніпропетровська за адресою:  
м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб.  
№ 23. Справа розглядається під голову-
ванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про 
виклик в пресі обвинувачені вважаються 
повідомленими про дату, час і місце роз-
гляду справи. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого до суду передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля Донецької області (87505, Донецька область, м. Ма-
ріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає кримінальне прова-
дження за № 22018050000000172 за обвинуваченням Ка-
лити Олександра Миколайовича, 22 січня 1987 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Калита Олександр Миколайович, 
адреса реєстрації: Донецька область, місто Слов’янськ, 
вулиця Університетська, будинок 44, квартира 32, ви-
кликається на 12 серпня 2019 року о 12-45 год. до суду 
для участі у розгляді справи.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі доку-
ментів, які є в матеріалах справи.

Головуючий суддя Шиян В.В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 
08.08.2017 року викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євге-
новича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріа-
лами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, 
на підставі обвинувального акта відносно Цибенко Р. Є. за ч. 2 ст. 
146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судового за-
сідання, яке відбудеться 14 серпня 2019 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Рибіна 
Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народження, який за-
реєстрований за адресою: селище міського типу Білогорівка, 
вулиця Миру, 2, кв. 8 Попаснянського району Луганської об-
ласті, у судові засідання, які відбудуться 16 серпня 2019 року 
о 14 год. 00 хв. та 23 вересня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 
2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю.В. в судові засідан-
ня, оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Т. Багрій

Втрачені документи: договір купівлі-про-

дажу та витяг з реєстру нерухомого майна на 

квартиру за адресою: м. Київ, вул. Академіка 

Туполева, 9 , кв. 7, які були видані на ім’я Си-

дорова Л.Ф., 

вважати недійсними.
Втрачені довірителем примірник додатко-

вої угоди від 27.06.2017 року до Договору про 
участь у ФФБ № 76530 від 27.07.2016 року та 
примірник додаткової угоди від 27.06.2017 ро-
ку до Договору про уступку майнових прав  
№ 76530 від 27.07.2016 року, укладеного між АТ 
АКБ «Аркада» та Журавльовою Аліною Олексан-
дрівною, 

вважати недійсними.

СПРАВА «СОКОЛОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SOKOLOVSKYY v. UKRAINE)

(заява № 6433/18)
Стислий виклад рішення від 04 липня 2019 року

Заявника затримали за підозрою у вчиненні злочину. Бабушкінський районний 
суд міста Дніпро обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
на підставі того, що заявник міг переховуватись чи перешкоджати розслідуван-
ню. Строк тримання його під вартою неодноразово продовжувався з аналогічних 
підстав.

Заявника перевели до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО), де було 
проведено медичний огляд заявника та діагностовано низку хвороб серця. Заяв-
ник проходив лікування в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. У 
подальшому йому було рекомендовано знаходитись під наглядом лікаря-кардіо-
лога. СІЗО цю рекомендацію не виконав через відсутність серед працівників ліка-
ря-кардіолога.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому належної медичної допомоги під час 
тримання під вартою у СІЗО та відсутність у його розпорядженні ефективного на-
ціонального засобу юридичного захисту. Також заявник скаржився за підпунктом 
«с» пункту 1 та пунктами 3, 4 і 5 статті 5 Конвенції на свавільність та необгрунтова-
ність рішень національних судів щодо тримання його під вартою, а також на відсут-
ність у нього забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування за ствер-
джуване свавільне тримання під вартою. 

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд дійшов 
висновку, що заявник отримував лише симптоматичне лікування та посилаючись 
на свою попередню практику з цього питання, констатував порушення статті 3 Кон-
венції. Крім цього, Європейський суд дійшов висновку, що було порушено стат-
тю 13 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю у націо-
нальному законодавстві ефективного та достатнього засобу юридичного захисту.

З огляду на суть скарг заявника за пунктами 1 та 3 статті 5 Конвенції Європей-
ський суд вирішив розглядати їх за пунктом 3 статті 5 Конвенції. Європейський суд 
зазначив, що не розглянувши конкретні факти ситуації заявника та по суті посила-
ючись постійно на тяжкість інкримінованих йому обвинувачень, органи влади про-
довжували строк тримання заявника під вартою до розгляду його справи судом на 
підставах, які не можуть вважатися «достатніми» та «відповідними» та констату-
вав порушення пункту 3 статті 5 Конвенції. 

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 5 статті 5 Конвенції Європейський суд 
дійшов висновку, що заявник не мав забезпеченого правовою санкцією права на 
відшкодування у зв’язку з незаконним триманням його під вартою та констатував 
порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

Щодо скарги заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції Європейський суд зазна-
чив, що окремо розглядати цю скаргу немає необхідності. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Долучає до суті справи заперечення Уряду про невичерпання національних 

засобів юридичного захисту щодо скарги заявника на відсутність належної медич-
ної допомоги під час тримання під вартою та відхиляє його після розгляду по суті;

2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 і 13 Конвенції на відсутність на-
лежної медичної допомоги під час тримання під вартою та відсутність ефективно-

го національного засобу юридичного захисту у зв’язку з цією скаргою, а також йо-
го скарги за пунктами 3, 4 та 5 статті 5 Конвенції;

3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції;
5. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
6. Постановляє, що було порушено пункт 5 статті 5 Конвенції;
7. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за пунктом 4 

статті 5 Конвенції;
8. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:

(i) 10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, ця сума 
має бути сплачена на банківський рахунок його представника, пані О.В. Шаповал;

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

9. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «АКИМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF AKYMENKO v. UKRAINE)

(заява № 32567/11)
Стислий виклад рішення від 04 липня 2019 року

У 2010 році заявник був затриманий за підозрою в ухиленні від сплати подат-
ків. Досудове тримання його під вартою неодноразово продовжувалось. Зокрема, 
у 2011 році апеляційний суд продовжив тримання заявника під вартою на дев’ять, 
а потім на дванадцять місяців, відповідно. У Кримінально-процесуальному кодек-
сі України до 2012 була передбачена можливість продовження строку досудового 
тримання суддею апеляційного суду до дев’яти місяців.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на незаконне його тримання під вартою на підставі 
другої постанови апеляційного суду. 

Розглянувши скарги заявника за пунктом 1статті 5 Конвенції, Європейський 
суд, зазначив, що тримання заявника під вартою на підставі другої постанови апе-
ляційного суду здійснювалось не «відповідно до процедури, встановленої зако-
ном». Він також зауважив, що відповідна помилка становила «грубе та очевидне 
порушення права особи на свободу та особисту недоторканість. Європейський суд 
констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2.  Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути 

конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 
на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ГРИЦА ТА ШАДУРА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GRYTSA AND SHADURA v. UKRAINE)

(заяви № 3075/13 та № 63879/13)
Стислий виклад рішення від 27 червня 2019 року

Перша заявниця звернулась з позовом до Управління праці та соціального за-
хисту населення щодо збільшення розміру отримуваної виплати по догляду за ди-
тиною, а друга заявниця з позовом до митниці щодо пільгового оформлення тран-
спортного засобу. Суд першої інстанції задовольнив позови першої та другої заяв-
ниці, що були залишені без змін апеляційною інстанцією, однак згодом Вищий ад-
міністративний суд України (далі — ВАСУ) скасував рішення судів нижчих інстанції 
щодо обох заявниць, та відмовив їм у задоволені позовів. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниці 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція), що вони не були належним чином поінформо-
вані про касаційні провадження у їхніх справах або їм не було надано можливості 
надати зауваження щодо касаційних скарг відповідачів.

Розглянувши скарги заявниць за пунктом 1 статті 6 Конвенції, та за відсутнос-
ті будь-яких доказів належного інформування заявниць Європейський суд посила-
ючись на рішення у справі «Лазаренко та інші проти України» зазначив, що не за-
безпечивши отримання заявницями поданих у їхніх справах касаційних скарг або 
інформування їх про ці касаційні скарги будь-якими іншими засобами, національ-
ні суди позбавили заявниць можливості надати зауваження щодо поданих у їх-
ніх справах касаційних скарг та не виконали свого зобов’язання щодо дотримання 
принципу процесуальної рівності сторін, закріпленого статтею 6 Конвенції. Отже, 
було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити кожній за-

явниці по 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ці суми мають бути кон-
вертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

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

5. Відхиляє решту вимог заявниць 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 8 СЕРПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

27..32
15..20

27..32
13..18

28..33
15..20

28..33
15..20

14..19
25..30

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +27 +32 Черкаська +15 +20 +27 +32
Житомирська +15 +20 +27 +32 Кіровоградська +15 +20 +28 +33
Чернігівська +14 +19 +26 +31 Полтавська +13 +18 +27 +32
Сумська +13 +18 +25 +30 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +15 +20 +28 +33 Одеська +17 +22 +28 +33
Рівненська +14 +19 +26 +31 Миколаївська +15 +20 +27 +32
Львівська +13 +18 +24 +29 Херсонська +15 +20 +28 +33
Івано-Франківська +14 +19 +27 +32 Запорізька +13 +18 +27 +32
Волинська +14 +19 +25 +30 Харківська +13 +18 +25 +30
Хмельницька +15 +20 +27 +32 Донецька +14 +19 +27 +32
Чернівецька +13 +18 +28 +33 Луганська +12 +17 +26 +31
Тернопільська +14 +19 +25 +30 Крим +15 +20 +27 +32
Вінницька +15 +20 +28 +33 Київ +18 +20  +29 +31
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Свято 
українського духу
ФЕСТИВАЛЬ. У Луцьку відбувся 
традиційний багатолюдний 
«Бандерштат-2019»

Лариса ВЕЛИЧКО, 
«Урядовий кур’єр»

Учасники фестивалю, а це не тільки 
молодь, хоч її більшість, а й люди 

старші, ніч проводять у наметах і про-
кидаються під пташиний спів. Ранок 
починається не з кави, а з йоги. А далі 
— програма на будь-який смак. Хтось 
опановує бойове мистецтво, хтось пе-
реймає досвід екологічного сортуван-
ня і перероблення сміття, хтось ціка-
виться історією чи сучасною літера-
турою. Тут можна послухати і поспіл-
куватися із сучасними популярними 
авторами, цікавими особистостями. 
А традиційно відкривають цикл лек-
цій на головній сцені заходу ветерани 
УПА. Люди, які пережили одні з най-
драматичніших сторінок нашої істо-
рії, поділяться досвідом та мудрістю з 
молодим поколінням. 

Спортсмени спортивного клубу 
GARDA запрошують на показовий 
виступ та відкрите тренування з бо-
йових мистецтв. Працівники Ківер-
цівського національного природного 
парку «Цуманська пуща» поділилися 
підсумками спостережень за птахами. 
Вони фотографують їх, картографу-
ють місця зустрічі, стежать за їхньою 
поведінкою.

Спортсмени Майя Москвич, Юрій 
Дмитренко, Андрій Усач розповіда-
ли про підготовку та перемоги в «Іграх 
нескорених». Катерина Приймак — 
про жіночий ветеранський  рух. Тут 
обговорювали потенціал України, збе-
реження та використання архівів. Від-
булися презентації нових журналів, 
романів, кінофільмів та різних проєк-
тів. 

Оскільки фестиваль пропагує ідеї 
здорового способу життя, багатоти-
сячна публіка щороку із задоволен-
ням відривається під потужну музику 
без впливу алкоголю. До речі, на час 
проведення фестивалю влада Луцька 
завжди забороняє продавати спиртне 
поряд із «Бандерштатом».

Цього року було скромнішим музич-
не наповнення програми заходу, ли-
ше два дні працювала головна сцена, 
але популяризація всього українсько-
го залишилася головною складовою 
свята. Бандерштатівці люблять наці-
ональний одяг і спілкуються україн-
ською мовою. Патріотична атмосфе-
ра завжди панує на «Бандерштаті», 
адже недарма це фестиваль україн-
ського духу. 

На «Бандерштаті»  
можна весело провести час

…послухати цікавих промовців

…випробувати свої м’язи

На Закарпатті 
набирають хлопців  
у футбольну академію

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. На Закарпатті діятиме ще одна академія — футбольна. 
Про неї оголосив футбольний клуб «Минай», назва якого збігається 
з назвою села в Ужгородському районі. Нині він виступає у другій лі-
зі українського футболу, проте має великі амбіції. Про серйозність на-
мірів свідчить те, що тренуватимуться майбутні професійні футболіс-
ти чотири рази на тиждень під орудою дитячих тренерів — колишніх 
майстрів шкіряного м’яча, що досягли чималих висот у кар’єрі. Важ-
ливо, що заняття в академії будуть безплатними, хлопців забезпечу-
ватимуть екіпіруванням, футбольними м’ячами та іншим інвентарем. 
Нині триває набір хлопчиків віком 13—14-річного віку. Зі зростанням 
майстерності академіків зараховуватимуть до основного складу ми-
найського клубу. Ігрового досвіду вихованці академії набуватимуть у 
юніорській команді, яку планує створити клуб «Минай», щоб виступа-
ти у першості дитячо-юнацької футбольної ліги  України.

П’ята частина дітей Луганщини 
оздоровилися у таборах

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЛІТНІ КАНІКУЛИ. Май-
же сім десятків юних жителів 
Сєверодонецька та Лисичан-
ська, Кремінної й Попаснян-
ського району повернулися з 
багатими враженнями, суве-
нірами, адресами нових дру-
зів після відпочинку в дитячо-
му лікувально-оздоровчому 

комплексі «Сокіл» у Галиць-
кому районі Івано-Франків-
ської області.

Як повідомляє обласний де-
партамент освіти і науки, зна-
чна частина маленьких ман-
дрівників жодного разу не від-
почивала в дитячих таборах, а 
дехто навіть не виїжджав ніко-
ли за межі Луганської облас-
ті. Тому очікувано діти отрима-
ли неймовірні яскраві вражен-

ня й позитивні емоції. Так са-
мо, як і 18 хлопців і дівчат, які 
побували у Греції завдяки до-
мовленостям, досягнутим між 
Посольством України у Грець-
кій Республіці та Афінською 
мерією. Сторона, яка прийма-
ла, взяла на себе витрати, 
пов’язані із проживанням, хар-
чуванням і програмою перебу-
вання. Тож дітлахи з родин, які 
живуть на прифронтовій тери-

торії, отримали змогу подоро-
жувати так далеко.

За даними обласного опе-
ративного міжвідомчого шта-
бу з координації організації 
та проведення оздоровлення 
і відпочинку дітей у 2019 році, 
протягом півріччя оздоровили-
ся і відпочили вже більш як 11 
тисяч дітей шкільного віку об-
ласті. Це 20,6% їхньої загаль-
ної кількості.

У селі Минай Ужгородського району зростатиме  
юна футбольна зміна
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