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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Нацбанк дав фінустановам 
деякий час, щоб вони почали 
публікувати на власних сайтах 
та в рекламі повну інформацію 
про свої продукти

Крім економічних збитків, 
завданих безгосподарністю, 
недобудовані  об’єкти 
становлять велику загрозу 
жителям міст і сіл

ПРОБЛЕМА

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства про підготовку відповідного законодавства  

ЦИТАТА ДНЯ

ТИМОФІЙ МИЛОВАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

22,7 млрд м3

природного газу спожито в Україні за 
11 місяців 2019 року. Це на 6% менше, 

ніж торік за аналогічний період 

«Системно побороти 
корупцію в кадастрі 

можна,  лише знищивши 
її джерело — право 

розпоряджатися 
землею. Його передадуть 

місцевій владі. Кадастр 
буде реєстром, а не 

розпорядчим органом».

Комбайн від «Світла» 
допоможе під землею

ДОРЕЧНО.  Харківський завод передав шахтарям західного 
Донбасу нову техніку
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Українці — 
толерантна нація

РІВНІСТЬ І ПОВАГА. У нашій країні один з найнижчих рівнів ан-
тисемітизму в Європі. Визначальний внесок у це робить Об’єднана 
єврейська громада України за допомогою моніторингу й боротьби 
з антисемітизмом, які здійснюють за рахунок Єврейської гарячої 
лінії «910», єврейського медіапростору, юридичного департаменту 
ОЄГУ, а також команди з моніторингу антисемітизму. Це в Парижі 
під час Європейської конференції з протидії антисемітизму підтвер-
див керівник ОЄГУ Міхаель Ткач. 

«Три головні чинники антисемітизму в Європі — присутність 
арабських біженців і мусульман, правий радикалізм і неонацисти, 
побутовий антисемітизм. В Україні все навпаки: на першому місці 
— побутовий антисемітизм, на другому — праворадикали. У Євро-
пі дедалі більше євреїв бояться показати свою етнічну належність 
аж до того, що змінюють імена й прізвища, приховують своє похо-
дження. А в Україні євреї й багато інших національних меншин не 
бояться показувати свою ідентичність. І ми як національна менши-
на вдячні Україні за можливість бути собою», — цитує УНІАН сло-
ва Міхаеля Ткача.

Соцпослуги: доступні, прозорі, адресні
ВИВЧАЄМО ДОСВІД. Збалансований розвиток громади — не лише економічний, а й соціальний

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Розвиток громади — це не ли-
ше стала й успішна еконо-

міка. Люди потребують якісної 
освіти, медицини, інфраструк-
тури. І звісно ж, соціальної під-
тримки, яка зазвичай надаєть-
ся у вигляді соціальних послуг. 

А це і підтримка малозабезпече-
них верств, і родин, що потрапи-
ли у складні життєві обставини, 
допомога людям з інвалідністю 
й літнім, подолання насильства 
в родинах, допомога бездомним, 
безпечне проживання у грома-
дах тощо. 

Як створювати й надавати такі 
послуги, що їх потребують лю-

ди в певній місцевості, вчасно 
та якісно? Для визначення цьо-
го нещодавно Фонд міжнародної 
солідарності (Республіка Поль-
ща) в Україні реалізував проєкт 
«Соціальні послуги в громадах 
— підтримка реформи соціаль-
ної політики в Україні».

Проєкт реалізовували на двох 
рівнях: центральному й місцево-

му. На центральному рівні відбу-
лися консультації для фахівців 
Міністерства соціальної політики 
за участі польських експертів. Те-
мою стало розроблення підзакон-
них актів до нової редакції закону 
«Про соціальні послуги», що набу-
де чинності 1 січня 2020 року. На 
місцевому рівні проходила  серія 
з трьох навчальних семінарів для 

фахівців соціальної сфери з 15 
громад Чернігівської області. Під 
час семінарів польські експерти 
навчали особливостей управління 
послугами соціальної допомоги, 
самооцінкою спроможності OTГ в 
наданні соцпослуг, аналізу й про-
гнозуванню їхніх потреб у 
громадах, основ управління 
проєктами. 2
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європейський суд з прав людини та україна

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

В провадженні Попаснянського районного суду 
Луганської області перебуває кримінальне прова-
дження № 423/3812/16-к, внесене до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань стосовно Балацько-
го Олександра Миколайовича, 06.01.1959 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1, ч. 4 ст. 27, ч. З  
ст. 358 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Балацький Олександр Миколайо-
вич, зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Садова, 4.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснян-
ський районний суд Луганської області викликає Ба-
лацького Олександра Миколайовича у судове засі-
дання, що відбудеться 28 січня 2020 року об 11 год. 
30 хвилин в залі судових засідань Попаснянського 
районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею 
Архипенко А.В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 

19.09.1976 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 14 год. 00 хв. 19 лютого 2020 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, 
головуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., 
Трембач O. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для прове-
дення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікітіна Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні 
причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 

25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 11 год. 00 хв. 29 січня 2020 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головую-
чий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк О. В., Місін-
кевич A. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведен-
ня судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138,139 КПК України.

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, № 45, знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/229/108/2019 відносно об-
винуваченого Проценка Юрія Олександровича, 08 ве-
ресня 1963 року народження, за ст. ст. 258-3 ч. 1, 28  
ч. 2, 437 ч. 2, 27 ч. 3, 258 ч. 3, 27 ч. 3, 146 ч. 2, 28 ч. 2, 438  
ч. 1 КК України, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка 
Донецької області, вул. Постишева, буд. 38, кв. 4.

Суд викликає обвинуваченого Проценка Юрія Олексан-
дровича для розгляду кримінального провадження на 20 
січня 2020 року об 11:00. яке відбудеться в залі №4 на 1 по-
версі за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. Ен-
гельса, 45.

Суддя О. М. Грубник

Адміністративною колегією Миколаївського  
обласного територіального відділення  
Антимонопольного комітету України 

прийнято рішення від 10.10.2019 № 25-р у справі  
№ 1-26.250/17-2019 відносно ТОВ «ЄвроЛіфт» (іден-
тифікаційний код 38622440).

Повний текст рішення розміщено на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України, 
а саме: суб-сайті Миколаївського обласного тери-
торіального відділення Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/
uk/index). 

 Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 

17.11.1969 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Луганськ, квартал Південний, буд. З, кв. 13, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 22.01.2020 на 09 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду 
кримінального провадження про обвинувачення Си-
доренка Ігора Володимировича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Адміністративною колегією Миколаївського  
обласного територіального відділення   
Антимонопольного комітету України

прийнято рішення від 24.10.2019 р. №32-ріш віднос-
но ТОВ «Нікпромбуд» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 39838481).

Повний текст рішення розміщено на офіційно-
му веб-сайті Антимонопольного комітету України, 
а саме: суб-сайті Миколаївського обласного тери-
торіального відділення Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/
uk/index).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ»
(Код за ЄДРПОУ 21539832) повідомляє, що Позачер-
говими Загальними Зборами Акціонерів від 27 лис-
топада 2019 року прийнято рішення про припинення 
діяльності юридичної особи в результаті реорганіза-
ції шляхом перетворення у товариство з обмеженою 
відповідальністю.

Повідомлення про припинення юридичної особи в 
результаті перетворення було опубліковано на сайті 
Міністерства юстиції України 29.11.2019 року.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій 
формі протягом двох місяців з дня опублікування 
цього повідомлення про припинення юридичної осо-
би в результаті перетворення. Письмові вимоги при-
ймаються за адресою: 01001, м. Київ, провулок Му-
зейний, 6, тел. 044-495-85-49.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в підготовче судове засідання як об-
винуваченого  Соляника Ігоря Олександровича, 
22.02.1987 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Краснодонський р-н, вул. Перемоги, 
18, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України,  по кримі-
нальній справі  № 409/2298/18 стосовно обвинуваче-
ного Соляника Ігоря Олександровича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
13.02.2020 року о 13:00 год. у залі Білокуракинсько-
го районного суду Луганської області  за адресою: 
92200, Луганська область, Білокуракинський район, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без учас-
ті обвинуваченого  на підставі ст.297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Марківського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбен-
ка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2020 
року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

В провадженні Марківського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/4377/17 за обвинуваченням Крисіна 
Віктора Валерійовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області викли-
кає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 14 січня 2020 року об 
11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марків-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківсько-
го району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської облас-

ті викликає як обвинуваченого Рудіка Павла Микола-
йовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Хар-
ківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, бу-
динок № 33, для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 року за  
п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, та повідомляє, що судове 
засідання відбудеться 27.01.2020 року об 11.00 год. у 
приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Хар-
ківської області за адресою: Харківська область, місто 
Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі не-
явки обвинуваченого до суду оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Повістка про виклик обвинуваченої 
В провадженні Чугуївського міського суду 

Харківської області знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 636/2173/17 стосовно 
Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 
року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Об-
винувачена Богомолова В.М. зареєстрована за 
адресою: Харківська область, Чугуївський р-н,  
с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, 
кв.1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Украї-
ни Чугуївський міський суд Харківської області 
викликає Богомолову Валентину Михайлівну у 
судове засідання, яке відбудеться 28 січня 2020 
року о 08 год. 30 хв. в залі Чугуївського місько-
го суду Харківської області, що розташований за 
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Собор-
на, 2. Справа розглядатиметься суддею Гумен-
ним 3. I.

Стрийський міськрайонний суд Львівської облас-
ті викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайо-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевчен-
ка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1  
ст. 366 КК України, у судове засідання, яке призначе-
но на 11.00 год. 16.01.2020 (в приміщенні Стрийсько-
го міськрайонного суду Львівської області за адресою: 
Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

У кримінальному провадженні здійснюється спеці-
альне судове провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому 
Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відому адре-
су місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя В. М. Бораковський

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, 
що в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за реєстраційним № 42016000000000932 від 05.04.2016 сто-
совно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 
263, частиною 3 ст. 365 КК України.

Судове засідання призначено на 14.30 год. 23.01.2020 (в примі-
щенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адре-
сою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю 
Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: 
вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.
П’ятою Харківською державною нотаріальною конторою заведено спад-

кову справу щодо майна померлої 08.05.2019 р. НАСОН Мотрі Григорівни, 
10.01.1926 р.н.  Просимо спадкоємців померлої з’явитися до нотаріальної 
контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г у тритижневий 
строк від публікації оголошення.

Вважати недійсними всі довіреності  на представництво ін-
тересів Дочірнього підприємства «Київське обласне дорож-
нє управління» Відкритого акціонерного товариства «Держав-
на акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (іденти-
фікаційний код 33096517), які були видані керівниками, арбі-
тражними керуючими та\чи органами управління цього підпри-
ємства до 02.12.2019 року, у зв’язку з їх скасуванням. Уповно-
важеним особам повернути оригінали довіреностей на адресу: 
03151, м.Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 11-А.

Арбітражний керуючий Д. В. Сєрєбрєнніков

У зв’язку зі смертю Мудраченко Марії Іванівни, 13 черв-
ня 1946 року народження, померлої 27 вересня 2019 ро-
ку, приватним нотаріусом Харківського міського нотарі-
ального округу Харківської області Колядою Юлією Сер-
гіївною відкрито спадкову справу № 149/2019. Можли-
ві спадкоємці можуть звернутися до нотаріуса протягом 
30-ти днів з моменту публікації оголошення за адресою:  
м. Харків, вул. Біблика, 57.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL16N013719G, L18N013718
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

08.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
45891-asset-sell-id-249311

Повідомлення про реорганізацію  
Усім зацікавленим особам та кредиторам

СТОВ «БІЛАШКІВСЬКЕ»  
(ідентифікаційний код 03731230)  

(далі — Товариство) 
повідомляє про прийняття 28.11.2019 року рішення про реорганізацію 
Товариства, а саме: припинення шляхом приєднання до ТОВ «ТАС АГРО 
ЗАХІД» (ідентифікаційний код 32513287).

П’ятою Харківською державною нотаріальною конторою заведено 
спадкову справу щодо майна померлої 15.05.2018 р. гр. 

ВАйСфЕЛЬД Надії Романівни, 1951 р.н. 
Спадкоємиці померлої, внучці Бурлуцькій Марині Андріївні, 

27.07.1992 р.н., уродженці м. Харкова, необхідно з’явитися до нотарі-
альної контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г у мі-
сячний строк від публікації оголошення щодо оформлення її спадко-
вих прав.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що Руденко Катери-
ні Вікторівні, 22 березня 1977 року народження, уродженці міста Донецька, гро-
мадянці України, яка зареєстрована за адресою м. Донецьк, вул. Реактивна, бу-
динок № 1, квартира № 1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, не-
обхідно з’явитися 26 грудня 2019 року о 13 годині 30 хвилин до приміщення Се-
лидівського міського суду Донецької області, яке розташоване за адресою: До-
нецька область, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4, перший поверх, зал судового засі-
дання №4 (тел. для контактів: 06237-7-22-24), для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного в ЄРДР за № 22018090000000017 від 19 червня 2019 року за  
ч. 2 ст. 258-5 КК України стосовно Руденко Катерини Вікторівни.

Суддя Н. О. Хацько

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

СПРАВА «ЗАБАРА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZABARA v. UKRAINE)

(заява № 26007/17)

Стислий виклад рішення від 07 листопада 2019 року
У жовтні 2012 року чоловік заявниці ініціював судове провадження про розі-

рвання шлюбу, вимагаючи щоб їхні діти проживали з ним. 23 травня 2013 року 
Краснокутський районний суд Харківської області розірвав шлюб та вирішив, що 
діти мають проживати з чоловіком заявниці.

Заявниця неодноразово оскаржувала рішення в апеляційному та касаційному 
порядку. 19 червня 2018 року Верховний Суд залишив касаційну скаргу заявниці 
без задоволення, а рішення судів нижчих інстанцій без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція), що тривалість провадження у її спра-
ві не відповідала вимозі «розумного строку» та на відсутність в її розпоряджен-
ні ефективного засобу юридичного захисту. Крім цього, заявниця скаржилася за 
статтею 8 Конвенції на порушення права на повагу до її сімейного життя внаслідок 
тривалості оскаржуваного провадження.

Розглянувши скарги заявниці за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції, Єв-
ропейський суд зазначив, що справи щодо опіки над дітьми повинні розглядатися 

без зволікання та звернув увагу, що складність провадження у цій справі не могла 
пояснити його тривалість, яка перевищила п’ять років і сім місяців.

Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі тривалість провадження бу-
ла надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку» і що у заявниці не було 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з її скаргою за пунктом 1 статті 
6 Конвенції. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд конста-
тував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

Щодо скарги заявниці за статтею 8 Конвенції Європейський суд зазначив, що з 
огляду на висновки за пунктом 1 статті 6 Конвенції немає необхідності розглядати 
питання щодо порушення цієї статті.

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 13 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за статтею 8 Конвен-

ції;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці та-

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

(і) 7 500 (сім тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, як відшкодування моральної шкоди;

В опублікованій постанові Кабінету Міністрів №1012 «Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. №117» («Урядовий кур’єр»  
№241 від 14 грудня 2019 року) з технічних причин сталася помилка у даті реєстра-
ції документа. Тож у титулі правильно слід читати: постанова від 11 грудня 2019 р. 
№1012. Окрім того, у внесених цією постановою змінах, слід читати: «Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. №1012».

УТОчНЕННЯ

(іі) 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись заявниці, як компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути спла-
чена на банківський рахунок пана Олега Левицького;

(ііі) 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись заявниці, як компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути спла-
чена на банківський рахунок пана Віталія Хекало

(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;

6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +7 +12 Черкаська +1 +6 +7 +12
Житомирська +1 +6 +7 +12 Кіровоградська +1 +6 +7 +12
Чернігівська 0 +5 +7 +12 Полтавська 0 +5 +5 +10
Сумська 0 +5 +5 +10 Дніпропетровська +1 +6 +6 +11
Закарпатська +1 +6 +9 +14 Одеська +2 +7 +10 +15
Рівненська +1 +6 +7 +12 Миколаївська +3 +8 +10 +15
Львівська +3 +8 +10 +15 Херсонська +3 +8 +10 +15
Івано-Франківська +2 +7 +10 +15 Запорізька +2 +7 +8 +13
Волинська +1 +6 +7 +12 Харківська 0 +5 +5 +10
Хмельницька +1 +6 +10 +15 Донецька +1 +6 +6 +11
Чернівецька +3 +8 +11 +16 Луганська 0 +5 +5 +10
Тернопільська +1 +6 +10 +15 Крим +3 +8 +10 +15
Вінницька +1 +6 +8 +13 Київ +3 +5 +10 +12

Укргiдрометцентр

У Миколаєві 
виховують юних 
екогероїв

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ. У дитячих садках Миколаєва розпоча-
ли новий екологічний проєкт «Школа маленьких екогероїв». Цю 
освітню програму буде реалізовано в кожному дошкільному за-
кладі міста. Першими його учасниками стали вихованці дитсадка 
№148 «Катруся», які дізналися від аніматорів, як правильно сор-
тувати сміття і рятувати нашу планету від загрози забруднення й 
стати справжнім екогероєм. 

Як зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнке-
вич, місто може стати першим в Україні, де всі муніципальні на-
вчальні заклади долучено до розділення сміття. Він переконаний, 
що з дитинства слід привчати малюків до корисних звичок, тоді 
вони виростуть із розумінням збереження довкілля й бережливо-
го до нього ставлення. 

Під час реалізації ініціативи всі 79 садків міста отримають комп-
лекти контейнерів, методич-
ні й ігрові матеріали. Нові нави-
чки освоять понад 10 000 дітей. 
За словами представниці компа-
нії PepsiCo Ukraine Наталії Фесюн, 
за підтримки якої здійснюють про-
єкт, учні миколаївських шкіл уже 
добре розуміють, як правильно 
сортувати сміття. Із 2016 року за-
лучено понад 20 тисяч школярів, 
зібрано 119 тонн відходів. А уче-
ниця школи №22 здобула перше 
місце у Всеукраїнському конкурсі 
соціальної реклами, за що її наго-
роджено відзнакою. 

директор департаменту житлово-комунального господарства 
Сергій Коренєв зазначив, що з Агенцією розвитку Миколаєва го-
тують подарунки для дітлахів — розмальовки та календарі на еко-
логічну тематику. 

Контейнерами для розділення ТПВ обладнано всі школи міста: 
понад 130 великих накопичувачів, 170 контейнерів-долоньок, 3 ти-
сячі контейнерів на шкільних сортувальних станціях. А вже най-
ближчого тижня у школи завезуть ще 100 новеньких контейнерів 
для сміття, які придбав департамент ЖКг.

У Маріуполі встановили меморіал захисникам
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЯМ СЛАВА! У Маріупо-
лі для вшанування воїнів — за-
хисників міста, донбасу і всієї 
України встановили меморіал 
«Алея героїв». Цей пам’ятник 
у Центральному міському са-
ду складається із трьох вели-
ких стендів. На них з обох боків 
— художні фотографії бійців, які 

зробили фотожурналісти Сер-
гій Ваганов, Аліна Комарова та 
дмитро Чичера. Меморіал під-
свічують уночі.  

З ініціативою про вшануван-
ня захисників України виступив 
місцевий активіст Петро Андрю-
щенко, який звернув увагу, що 
прифронтове місто досі не має 
офіційного пам’ятного нагаду-
вання про героїзм бійців, які за-
хищають свою країну. 

«Маріуполь увійшов у но-
вітню історію України як міс-
то, що стало форпостом Укра-
їни і тому має віддати належне 
героїзму воїнів. для вшануван-
ня захисників ми запропонува-
ли встановити панелі 2х3 метри 
із прозорого полімеру чи скла з 
освітленням, на яких розташу-
вати фотографії великого фор-
мату», –– розповідає він.  А ре-
алізувати цей проєкт вдалося 

спільними зусиллями місцевих 
жителів у межах міської про-
грами «громадський бюджет». 
Під час голосування на місько-
му порталі електронних пети-
цій пропозиція про встановлен-
ня меморіалу, отримавши під-
тримку і велику кількість голо-
сів, посіла перше місце. Це пе-
реконливо свідчить про став-
лення маріупольців до україн-
ських бійців.  

Новий рік  наближається. Настає 
час не лише  купувати пода-

рунки від Миколая рідним і друзям, 
складати святкове меню, згадува-
ти цьогорічні події, що відходять 
в минуле, а й розпочати планува-
ти подорожі на наступний рік, роз-
глядаючи мапу України. Адже  са-
ме мандрівки рідною країною на-
дихають на нові відкриття, розши-
рюють світогляд, збагачують духо-
вно. А якщо подорож ще й збіга-
ється з яскравими подіями, повір-
те, на вас чекає подвійне задово-
лення. Ми розкажемо, куди і коли 
краще поїхати.

Зимова феєрія
Пам’ятаєте, як в дитинстві вам 

казали, що, прокинувшись уран-
ці в день Святого Миколая, ви 
обов’язково знайдете у себе під 
подушкою подарунок від нього, як-
що були слухняним, добре вчили-
ся й не ображали старших? Але ж 
ви, мабуть, ніколи не бачили, який 
на вигляд Святий Миколай. Ще не 
пізно надолужити втрачене: шви-
денько купуйте квитки до Ужгоро-
да, де традиційно 18 грудня прохо-
дить парад Миколайчиків, офіцій-
них помічників Святого Миколая.  
Сотні помічників чудотворця про-
йдуться звичним для них марш-
рутом, щоб подарувати Ужгороду 
та його гостям святкову атмосфе-
ру й піднесений настрій. Саме цьо-
го дня засяє головна ялинка міста. 
Починається парад о 12:00 на Те-
атральній площі й закінчується на 
Народній площі. 

Звичайно, ви не сумнівайтеся, 
що на Новий рік киян і гостей міс-
та очікує  справжнє свято. до нього 
готуються заздалегідь, продумую-
чи все до дрібниць. Основні дій-
ства відбуваються на Софійській 
площі, де розміщують головний 
символ свята — різдвяну ялин-
ку. Тут витає неповторний аромат 
і здається, що ось-ось на землю 
спуститься дід Мороз з особливим 
подарунком кожному. Цього року 
новорічну локацію розділять на зо-
ни-королівства: смаку, подарунків, 

розваг та лайків, між якими курсу-
ватиме казковий експрес.

Ще одне місто, яке варто відві-
дати, — Чернівці. У Різдвяні свя-
та в ньому відбудеться фольк-
лорно-етнографічний фестиваль 
«Маланка-фест». У програмі фес-
тивалю карнавальна хода, висту-
пи на сцені аматорських фольк-
лорних колективів, що презенту-
ють традиційну маланку, майстер-
клас із виготовлення карнавальної 
маски, щедрі смаколики від конди-
терів і кухарів та забави для дітей і 
дорослих.

Міста можуть привабити вас ет-
нофестивалями. У Черкасах ор-
ганізовують фольклорно-обрядо-
ве свято «Масляна», у Немирів за-
прошують на Міжнародний фести-
валь зимового ленд-арту «Міфоге-
нез», а в Березані влаштовують кі-
нофестиваль аматорських корот-
кометражних фільмів до дня зако-
ханих «LOVE IS...».

Не забувайте, що з 24 лютого 
до 1 березня 2020 року православ-
ний світ святкуватиме Масляну. В 
кожному місті цей період відзнача-
ють млинцями з різними начинка-
ми і приправами.

Весняна відлига
Коли на зміну холодам прихо-

дять теплі дні, хочеться відчути по-
дих весняного вітру. Адже з ним 
приходить радість, відчуття чогось 
нового, неймовірного. Навесні на 
нас чекає одне з особливих свят 
— Великдень. до нього прийня-
то готуватися заздалегідь і святку-
вати в родинному колі. Після бого-
служіння за столом збирається вся 
родина. 

Раніше на столі виставляли  48 
страв — за кількістю днів посту. 
Тепер вважають, що їх може бу-
ти менше, головне — різноманіт-
ність. Але обов’язково поставте 
символи свята — паску, крашан-
ки або писанки. господині готують  
м’ясні страви. Наприклад, у Черні-
вецькій області запікають м’ясо по-
буковинськи, а на Закарпатті готу-
ють домашні ковбаски-пікниці. На 

Західній Україні на великодній стіл 
ставлять фігурку баранчика, злі-
плену з тіста або вирізану з верш-
кового масла. 

Після смачного обіду можна від-
відати друзів або вирушити в неве-
лику мандрівку. Не важливо, куди 
ви попрямуєте, — чи у велике міс-
то, чи в маленьке село, — всюди 
буде неймовірна атмосфера цього 
свята. Нагадаємо, у 2020 році Ве-
ликдень святкуватимемо 19 квітня.

Навесні відбудеться чимало ці-
кавих заходів у різних куточках 
країни. У селі Орлівщина (дніпро-
петровська область) —  чемпіонат 
області зі спортивного пішохідного 
туризму, у Хмельницькому — фес-
тиваль духових оркестрів та ма-
жореток KhmelnytskyiMajor- Pared, 
у Переяславі — Всеукраїнський 
фестиваль з повітроплавання на 
теплових аеростатах «Кубок Пе-
реяслава».

Літня спека
Літо — чудова нагода взяти пле-

дики і вирушити слухати концерти. 
У 2020 році уже вдесяте у Львові 
з 25 по 29 червня відбуватиметь-
ся міжнародний джазовий фести-
валь Leopolis Jazz Fest.

гвіздками програми Leopolis 
Jazz Fest стають артисти, які при-
їжджають в Україну вперше. То-
рік ними були даяна Кролл, Кенні 
Баррон, Snarky Puppy і Ліза Стенс-
філд. Хто приїде на ювілейний за-
хід, організатори поки що не розго-
лошують, але обіцяють здивувати 
вибагливу публіку. Тож не пропус-
тіть можливості потрапити на на-
ймасштабніший джазовий фести-
валь у Європі.

Одне з найкращих місць для 
морського відпочинку — одесь-
ке узбережжя Чорного моря. Пла-
нуючи відпочинок у місті, не забу-
вайте про Одеський міжнародний 
кінофестиваль, який відбудеться 
10—18 липня. Саме на цьому за-
ході матимете змогу переглянути 
новинки міжнародного кінемато-
графа, побувати на майстер-кла-
сах провідних світових кіномитців.

Наймасштабніший концертний 
фестиваль літа, який варто відві-
дати, — Atlas Weekend. Він про-
йде у столиці України з 7 по 12 лип-
ня 2020 року. На його сцені висту-
плять британська інді-рок-група 
Аit-J, американський репер A$AP 
Rocky. Тут на вас чекає драйв і му-
зична насолода. Квитки варто ку-
пувати заздалегідь. 

Справжні меломани зможуть 
насолоджуватися музичним драй-
вом цілодобово в селі Підгір’я Іва-
но-Франківської області. На по-
чатку літа розпочнеться музичний 
фестиваль Underhill, який  тривати-
ме в режимі нон-стоп. Він об’єднує 
різні течії сучасної електронної й 
попмузики виконавців з України та 
Європи. 

Фестивалить улітку не тільки 
Одеса. Зануритись у період ко-
заччини й ознайомитися з коваль-
ською справою  можна в Батурині 
на БатуринФесті «Шабля». У селі 
Пилипець Закарпатської області 
пройде Український національний 
чемпіонат з дисципліни DHI 2020, 
а в Ужгороді — традиційний парад 
наречених.

Різнобарвна осінь
Непомітно на зміну запальному 

літу приходить осінь. Це час, коли 
поєднання музики та індустріаль-
них артоб’єктів створюють своєрід-
ну магію, яку можна побачити во-
сени у Кривому Розі на фестива-
лі IndustrialFest. На святі матимете 
змогу переглянути експонати ви-
ставок різної промислової спря-
мованості, взяти участь у майстер-
класах і вікторинах на індустріаль-
ну тематику. Музична програма за 
участю популярних українських, 
зокрема криворізьких музикантів 
додасть святу ще більше яскра-
вості й неповторності.

Якщо вам більше до вподо-
би екстремальний відпочинок, то 
слід їхати в місто Сосниця Черні-
гівської області, де проводять Все-
українські автоперегони на по-
зашляховиках та квадроциклах  
«4 на 4». Бажаєте спокійнішого 
відпочинку, вирушайте на початку 
осені  до Луцька на Міжнародний 
театральний фестиваль «Мандрів-
ний вішак», а до Черкас на міжре-
гіональну виставку-ярмарок «Ка-
лейдоскоп моди».

Хоч би куди ви прямуватимете, 
в кожній місцевості знайдете щось 
особливе. Не потрібно боятися ба-
жання дізнаватися нове. Ми тільки 
окреслили основні напрямки ман-
дрівок, а в кожному місті, сели-
щі, де побуваєте, ви знайдете ба-
гато надзвичайного, досі не баче-
ного й цікавого. Не сидіть удома, 
мандруйте Україною, пізнавайте її 
неймовірну красу! Уже настав час 
планувати майбутню подорож!
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Як спланувати свій відпочинок

Миколаїв може 
стати першим 
в Україні, де всі 
муніципальні 
навчальні заклади 
долучено до 
розділення сміття.
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