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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК: 
«За капітальними 

видатками ми кожен 
день пріоритизуємо.  

На все справді грошей  
не вистачає,  

але найголовніше 
— ми точно 

закриємо те,  
що критично».

Уряд припиняє  
гральні схеми 

АНТИСХЕМАТОЗ. Кабінет Міністрів унеможливив розповсю-
дження грального бізнесу під виглядом державних лотерей і почав 
масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Одразу після 
цього рішення закрили понад 150 закладів в Україні й вилучили об-
ладнання на 46 мільйонів гривень, повідомляє департамент комуні-
кацій Секретаріату КМУ. 

«У країні працює лише три оператори державних лотерей. Та це 
не заважає десяткам сотень закладів здійснювати гральну діяль-
ність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Ці закла-
ди укладають з операторами державних лотерей договори на роз-
повсюдження. Прикриваються ними, натомість на території закла-
дів встановлюють гральні автомати, які заборонено законом.  Ми 
ці схеми припиняємо», — коментує рішення уряду про скасування 
ліцензійних умов про розповсюдження його очільник Олексій Гон-
чарук. Прем’єр доручив Нацполіції розпочати масову перевірку ді-
яльності всіх операторів державних лотерей на дотримання закону 
про заборону грального бізнесу. А ДФС — організувати перевірки 
ліцензій всіх так званих державних лотерей.

6 областей 
— Київська, Черкаська, Одеська, 

Львівська, Волинська й Миколаївська 
— розпочали роботу аграрного реєстру 

в пілотному режимі 

ЗА І ПРОТИ. Попри заманливі обіцянки інвестора,  
жителі миколаївського мікрорайону не погоджуються  
з будівництвом на їхній території  промислового об’єкта

Чи потрібен термінал?

Прем’єр-міністр про проблеми з наповнюваністю 
дохідної частини бюджету через зміцнення  
гривні й кон’юнктуру цін на енергоносії

6 8 
СОЦІУМ

Про участь у розбудові нашої країни, 
державну та дипломатичну службу, 
наукову діяльність розповідає  
академік НАН і НАМН України  
Сергій Комісаренко 

СУбОТНІ ЗУСТРІЧІ

Програма іпотеки під 3% для 
внутрішньо переміщених осіб і 
учасників АТО/ООС, яку днями 
ухвалив уряд, спричинила 
ажіотаж на Луганщині 
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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

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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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

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

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Рекламне агентство «13-й регіон»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 37628609)

За результатами розгляду справи № 20-26.13/69-15 про 
вчинення ТОВ «Рекламне агентство «13-й регіон» і ТОВ «Ме-
дійно-інформаційна комерційна організація «Плюс» по-
рушення законодавства про захист економічної конкурен-
ції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 части-
ни другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів із закупівлі по-
слуг інформаційних агентств (створення та розміщення ра-
діосюжетів щодо діяльності Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності, інформаційної відео-
продукції (у ранковий або/та вечірній прайм-тайм), статей у 
друкованих засобах масової інформації, новин в електрон-
них засобах масової інформації) [оголошення № 173644 про 
проведення процедури закупівлі, опубліковане в офіційно-
му друкованому виданні «Вісник державних закупівель» від 
17.09.2013 № 73/3 (816/3)], проведених Фондом соціально-
го страхування з тимчасової втрати працездатності, Антимо-
нопольний комітет України прийняв рішення від 13 червня 
2017 року № 432-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення та 
розпорядження — Архів рішень Комітету — 2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого час-
тини першої статті 56 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції».

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 
10 липня 2019 року у справі №640/7870/19 адміністратив-
ний позов Фізичної особи-підприємця Савінової Альбіни Во-
лодимирівни задоволено повністю. Визнано протиправною 
та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роз-
дрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських 
засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» від 
30.11.2016 №929 в частині абзаців 2-5 пункту 161, а саме:

«На вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечно-
го закладу дозволяється, крім використання позначення ви-
ду аптечного закладу, розміщувати найменування ліцензіа-
та, найменування аптечного закладу та/або знака для това-
рів і послуг (логотипа), який належить ліцензіату на закон-
них підставах, за умови, що найменування ліцензіата, найме-
нування аптечного закладу та/або знак для товарів та послуг 
(логотип) не містить:

вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін, яка може впли-
нути на наміри споживача щодо придбання товарів у тако-
му закладі;

інформації, що може вводити споживача в оману, про орі-
єнтованість аптечного закладу на обслуговування певних со-
ціальних груп населення; порівнянь з іншими аптечними за-
кладами».

Постановою Шостого апеляційного адміністративного су-
ду від 12 листопада 2019 року у справі № 640/7870/19 Апе-
ляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окруж-
ного адміністративного суду м. Києва від 10 липня 2019 ро-
ку залишено без задоволення, а рішення Окружного адміні-
стративного суду м. Києва від 10 липня 2019 року без змін.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017010000000085 від 20.06.2017 за пі-
дозрою колишнього заступника командира роти міліції особливого призначення «Беркут» УМВС 
України у м. Севастополі Чередниченка О.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо до-
казів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 
2975 КПК України пропонуємо підозрюваному Чередниченку Олександру Вікторовичу, 29.11.1971 
року народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Бавикіна В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 26.12.2019 
по 28.12.2019 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розсліду-
вання докази достатніми для складання обвинувального акта прокурор або слідчий за його дору-
ченням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового роз-
слідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібра-
но усі необхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що Чередниченко О. В. може ознайомитись з матеріалами кримі-
нального провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 
ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріа-
лів кримінального провадження, пропонуємо підозрюваному Чередниченку Олександру Вікторо-
вичу, 29.11.1971 року народження, прибути разом із своїм захисником до прокурора відділу про-
куратури Автономної Республіки Крим Бавикіна В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у 
період з 26.12.2019 по 28.12.2019 включно (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у 
тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропонуємо вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати про-
курору у кримінальному провадженні доступ та можливість скопіювати або відобразити відповід-
ним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовува-
ти як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані пись-
мово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із за-
значенням найменування таких матеріалів.

Оголошення 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир  

на умовах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення 
житлом  військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування. Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учас-

никами:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович (тлф. 044-

249-2723, m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про 

закупівлю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 9 від 

26.11.2019.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 11.12.2019.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
- за лотом 1 — переможцем визнано ТОВ «Консалт-Буд 2011» (ЄДРПОУ 

37574957);
- за лотом 2 переможцем визнано ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 

32212775).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «ПРАКТИКА» (ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 34937396) повідомляє про втрату Свідоцтва 
№ 1609 про внесення інституту спільного інвестування до Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестування па-
йового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
закритого типу «Київщина 2», виданого Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Зазначене Свідоцтво вва-
жати недійсним.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  
(код ЄДРПОУ — 19199961)

Інформуємо, що з 1 січня 2020 р., але не раніше офіційної публі-
кації нових Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікацій-
ні послуги, відповідно рішенню НКРЗІ № 517 від 05.11.2019, зміню-
ється розмір абонентної плати в окремих тарифних планах на послу-
гу телефонії для абонентів фізичних та юридичних осіб.

Також з 1 січня 2020 р. змінюється абонентська плата за виділен-
ня статичної адреси для юридичних осіб.

Детальна інформація — в Особистому кабінеті абонента або за те-
лефоном (044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/480/17 (1-кп/227/91/2019) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 року народження, що меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояро-
вий, 8, викликається на 15:00 годину 30 січня 2020 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В, судді Левченко А. М., Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к (1-кп/227/61/2019) за обвинуваченням Дузенка Олександра Вікторо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року народження, 
останнє відоме місце мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк До-
нецької області, викликається на 16:00 годину 30 січня 2020 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В, судді Левченко А. М., Мацишин Л. С.

 Ліквідаційна комісія пайового закритого недиверсифікованого 
венчурного інвестиційного фонду «Укрленд» ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІН-
ВЕСТ»,  повідомляє про затвердження порядку розрахунків з учасника-
ми ПЗНВІФ «Укрленд» від 16.12.2019 р. протоколом засідання ліквіда-
ційної комісії №1, ознайомитись з порядком Ви можете на офіційному 
сайті uli.com.ua та за адресою товариства: 03150, Україна, м. Київ, вул. 
Димитрова (Ділова), 5-Б, оф.503, тел. 044 227-05-87. Робочі дні: пн.-пт. 
з 9-00 до 18-00. Сб., нд. — вихідні.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Кє-

сян К. С. повідомляє, що після смерті 10.05.2019 р.

СЄДИх Володимира Петровича 

відкрито спадкову справу. Спадкоємцям прохання звернутися про-

тягом 7 днів з дня опублікування оголошення до приватного но-

таріуса Кєсян К. С. за адресою: м. Харків, площа Конституції, 1,  

Оф. 43-08, тел. 057-720-95-35.

Втрачені документи 

на судно «АВАТАРА» УКД-113-К, 

модель Флетчер №29640Е000, 

видані на ім’я ТОВ «Шелтон», 

вважати недійсними.

П’ята Харківська державна но-
таріальна контора на виконання  
ст. 63 Закону України «Про нотарі-
ат» повідомляє про відкриття спад-
щини після померлого 08.10.2019 р. 
Герасимечка Анатолія Павловича. 
Спадкоємцям за Законом пропону-
ється з’явитися до 08.04.2020 р. до 
нотаріальної контори за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.

Повістка про виклик
Підозрюваний Ватулін Руслан Іванович, 

12.06.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 та 297-5 КПК України, викликається на 10 
год. 00 хв. 26, 27 та 28 грудня 2019 року до 
старшого слідчого СВ УСБ України у Хмель-
ницькій області Семенчук М.В. в каб. №128 за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 19, тел.(0382) 69-85-38, 65-72-73 для про-
ведення слідчих та процесуальних дій (вручен-
ня підозри, допиту як підозрюваного, оголо-
шенні про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання 
копії обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування) у кримінальному про-
вадженні №22017240000000039 від 07.11.2017 
за ознаками вчинення злочину, передбачено-
го ч.1 ст. 258-3 КК України.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Григоро-
ва Андрія Івановича для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№22017011000000020 відносно Григорова 
Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 29.01.2020 р. о 16.30 год. 
в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба M.О.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове 
засідання

 Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 
06.11.1965 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно 
до вимог ст. 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 грудня 2019 року о 
09 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського районно-
го суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал № 1, для участі в судовому засідан-
ні як обвинуваченf. Обвинувачена Лященко Л.М. за-
реєстрована за адресою: Донецька обл., м. Лиман, 
вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

 Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

 Після опублікування оголошення в пресі обви-
нувачена вважається повідомленою про дату, час та 
місце розгляду справи.

Суддя О.М. Струков

В провадженні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться об-
винувальний акт у кримінально-
му провадженні відносно Варва-
шені Т.М. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК 
України.

Як обвинувачена виклика-
ється Варвашеня Тетяна Мико-
лаївна в підготовче судове за-
сідання, яке призначено на  
15-30 год. 13 січня 2020 року та 
відбудеться в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду 
Запорізької області за адресою: 
вул. Консульська, 64, каб. 506,  
м. Бердянськ, Запорізька об-
ласть. 

Суддя  Білоусова О.М.

Дніпровський апеляційний суд 
викликає у судове засідання, яке 
відбудеться в приміщенні Дні-
провського апеляційного суду за 
адресою: вул. Харківська, 13, м. 
Дніпро, о 10.30 годині 26 груд-
ня 2019 року, Паршикова Сергія 
Івановича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, для розгля-
ду матеріалів кримінального про-
вадження за клопотанням проку-
рора Прокуратури Донецької об-
ласті Неминущого Олександра Ва-
лерійовича про поновлення стро-
ку апеляційного оскарження ухва-
ли Павлоградського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської об-
ласті від 22 жовтня 2019 року про 
повернення обвинувального акта 
прокурору для усунення недоліків.

Суддя Р. В. Мудрецький

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

(заява № 54434/18 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 14 листопада 2019 року

На момент подання заяв до Європейського суду заявники трималися під 
вартою у державній установі «Дніпропетровська установа виконання покарань  
№ 4». Один із заявників продовжує утримуватися під вартою у зазначеній дер-
жавній установі.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою та від-
сутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд нагадав, що під час встанов-
лення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 
Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впли-
вовим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з 
іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд 
дійшов висновку, що умови тримання заявників під вартою були неналежними і в 
них не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скаргами, 
та констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;

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

ми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 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».

СПРАВА «БЕРЕЗОВСЬКІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BEREZOVSKIYE v. UKRAINE)

(заява № 22289/08)
Стислий виклад рішення від 07 листопада 2019 року

Перший заявник звернувся до національного суду з позовом про стягнення 
на його користь одноразової щорічної компенсації на оздоровлення, а також 
компенсації для його неповнолітнього сина (другий заявник). Крім того, він ви-
магав відшкодування моральної шкоди йому та його сину. Суди першої та дру-
гої інстанцій відмовили у задоволенні позову.

Перший заявник подав касаційну скаргу поштою, рекомендованим листом, 
в межах строків, встановлених законодавством. Проте Вищий адміністратив-
ний суд України залишив її без розгляду, оскільки її було подано з пропущен-
ням встановлених законодавством строків. Перший заявник звернувся до Вер-
ховного Суду України, який відмовив у відновленні провадження. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ки скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод (далі — Конвенція) на порушення їхнього права на доступ 
до суду.

Розглянувши скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Європейський суд дій-
шов висновку, що відмова Вищого адміністративного суду України розглянути 
касаційну скаргу заявників у зв’язку з пропущенням строку її подання ґрунту-
валася на помилці, відповідальність за яку несли органи судової влади, а не за-
явники. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Постановляє, що дружина першого заявника має право підтримати цю 

заяву від його імені;
2. Оголошує прийнятною скаргу на відсутність доступу до суду;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити спільно 

другому заявнику та пані Березовській 14 (чотирнадцять) євро, які мають бу-
ти конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу, та додаткового суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись їм, в якості компенсації судових та інших витрат;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Київська +4 +9 +7 +12 Черкаська +4 +9 +7 +12

Житомирська +4 +9 +6 +11 Кіровоградська +4 +9 +7 +12
Чернігівська +3 +8 +7 +12 Полтавська +4 +9 +7 +12
Сумська +2 +7 +7 +12 Дніпропетровська +4 +9 +7 +12
Закарпатська +4 +9 +7 +12 Одеська +5 +10 +10 +15
Рівненська +4 +9 +6 +11 Миколаївська +5 +10 +10 +15
Львівська +4 +9 +6 +11 Херсонська +5 +10 +10 +15
Івано-Франківська +4 +9 +6 +11 Запорізька +5 +10 +10 +15
Волинська +4 +9 +6 +11 Харківська +4 +9 +6 +11
Хмельницька +4 +9 +6 +11 Донецька +4 +9 +6 +11
Чернівецька +4 +9 +6 +11 Луганська +1 +6 +6 +11
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Вінницька +4 +9 +7 +12 Київ +5 +7 +8 +10
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І часточка дитячого 
тепла

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Благодійну допомогу під гаслом «У зимову пору — 
часточку дитячого тепла» на схід України недавно відправили учні 
Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. У дитя-
чих посилках — іграшки й канцтовари для дітей-сиріт, які школя-
рі зібрали для вихованців Покровського інтернату, а також вітальні 
листи для воїнів Збройних сил. На кошти, виручені на благодійно-
му ярмарку, організованому в інтернаті, закупили солодощі, а ку-
харі закладу напекли для бійців пиріжків. Козаки Черкаського кра-
йового козацтва взялися доставити подарунки від черкащан за-
хисникам Вітчизни не тільки Покровська, а й Золотого, Попасної, 
Бахмута й інших міст. 

Вихованці школи-інтернату вже не один рік допомагають онко-
хворим дітям, дітям на лінії розмежування й радують своєю увагою 
захисників у зоні ООС. 

До бійців завітали  
з подарунками

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

СЮРПРИЗИ. Ранок на Святого Миколая переніс бійців третьо-
го батальйону 2-ї галицької бригади Національної гвардії України, 
що в місті Ужгороді, в дитинство. Щойно оголосили підйом, як ка-
зарми наповнилися веселим сміхом і подарунками. Виявляється, 
командири батальйону, які напередодні вирішили привітати своїх 
підопічних із Святим Миколаєм, принесли їм смаколики. Тож ранок 
був солодким і насиченим приємними враженнями.

Як сказав військовослужбовець строкової служби Юрій Сво-
рень, він одразу згадав дитинство. «Коли батьки підкрадалися вно-
чі з подарунками в кімнату, а я вдавав, що міцно сплю», — ділився 
спогадами хлопець. І це, за його словами, одні з найпам’ятніших 
епізодів служби. 

Бійці батальйону подякували Миколаєві за щедрість і продовжи-
ли нести звичну службу у військовому підрозділі. Про це повідо-
мила офіцер групи інформації і комунікації військової частини Алі-
на Новікова.
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Наша незабутня Зоя
ПАМ’ЯТЬ. Минає рік, як відійшла у вічність  
колишня завідувач відділу економіки газети «Урядовий кур’єр» 

Зоя Краснодемська прийшла пра-
цювати в нашу газету на початку 
1990-х років уже сформованою й ві-
домою журналісткою. До того була 
обласна газета «Радянська Букови-
на» (Чернівці), куди вона приїхала 
після закінчення факультету жур-
налістики Львівського державного 
університету імені Івана Франка, а 
згодом — республіканська «Радян-
ська освіта». Вона швидко влилася 
в колектив, стала своєю. По-перше, 
спрацював високий професіоналізм, 
а по-друге,  вміння знаходити спіль-
ну мову з колегами, авторами газети 
у найскладніших ситуаціях.

Вона, здавалося, була зарядже-
на оптимізмом, добрим настроєм, не 
опускала рук у найскладніших си-
туаціях. І знаходила добре, нерідко 
жартівливе слово для кожного, на-
дихала  своєї доброзичливістю та 
енергією. 

Щиро раділа  творчим успіхам 
колег, дбайливо опікувалася тими 
журналістами, які щойно прийшли 
з університетських аудиторій або 
вчилися заоч но, а журналістська мо-
лодь відповідала їй вдячністю.

Так уже склалася  професійна 
кар’єра Зої Іванівни,  що тривалий 
час попервах у «Радянській Буко-
вині»,  а потому в «Радянській осві-
ті» вона завідувала відділом листів. 
Отож спілкування з читачами в різ-
них формах, зокрема й на сторінках 
газети, стало найхарактернішою ри-
сою її щоденної роботи. Нерідко ви-
їжджала у відрядження, де спілку-

валася з героями своїх нарисів і ко-
респонденцій, готувала гостропро-
блемні публікації за листами читачів.

Зоя Краснодемська  належала до 
тієї журналістської плеяди, яка по-
стійно перебувала в життєвому ви-
рі, у людському середовищі, звідки 
черпала і нові теми для власних пу-
блікацій, і творче натхнення. Неза-
лежно від того, куди вели її журна-
лістські шляхи-дороги, — чи  до ри-
балок біля берегів Нової Зеландії, чи 
до рисоводів Таврії, чи  до будівель-

ників в американському Нешвеллі, 
чи до чабанів Прикарпаття.

Однак справжній бенефіс творчос-
ті Зої Краснодемської — це майже 
17 років в «Урядовому кур’єрі» у від-
ділі економіки. Спочатку — заступ-
ником, а потім — завідувачем. Тут 
написала найгостріші й найглибші 
матеріали, стала заслуженою жур-
налісткою України, улюбленицею і 
гордістю редакції газети. То була не-
ординарна особистість, яка мала що 
сказати людям і щедро ділилася з 
ними думками.

Уже коли Зоя Іванівна вийшла на 
пенсію,  її важко було застати вдома, 
а точніше, на дачі на Осокорках. Тоді 
всю свою енергію, любов вона віддава-
ла внукам — Катрусі й Даміанчикові. 
Отож на наші запрошення посидіти-
погомоніти після робочого дня в колі 
давніх колег-журналістів здебільшо-
го озивалася з Лондона чи Лозанни, де 
живуть її найдорожчі онуки. Мовляв, 
ще встигнемо. Та підступна жорстока 
хвороба за кілька тижнів перекресли-
ла всі надії та плани.

Нехай Всевишній прийме тебе, до-
рога і незабутня колего, у свої рай-
ські сади під свою опіку! Ти наза-
вжди залишилась у нашій вдячній 
пам’яті.

Панахида за упокій душі Зої Крас-
нодемської відбудеться в Києві 28 
грудня 2019 року об 11-й годині у па-
тріаршому соборі Воскресіння Хрис-
тового Греко-Католицької церкви 
(вул. Микільсько-Слобідська, 5, біля 
станції метро «Лівобережна»).

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ. 
Уперше за п’ять років у місті хі-
міків відкрили казкове містеч-
ко. Живу ялинку причепурили 
по-новорічному, і вона стала 
окрасою площі перед міським 
палацом культури. А світлому-
зичний фонтан у намисті ко-
льорових вогнів перетворився 
на пам’ятник, поряд — світлові 
новорічні олені й казковий па-
ровозик, біля яких можна фото-

графуватися. Тут і Святий Ми-
колай, а також чудесні крила, 
які можна приміряти для світ-
лини. Під час відкриття до цьо-
го додали лазерне шоу. 

Одне слово, дітлахи були в 
захваті, тож у резиденції Свято-
го Миколая, що розташувалася 
у фоє палацу культури, хлопчи-
ки й дівчатка щиро розповіда-
ли про найпотаємніші бажання 
з вірою у їх здійснення. 

Відтепер святкова атмосфе-
ра запанувала в усьому Сєве-
родонецьку.

У Сєверодонецьку 
теж працює 
резиденція 
Святого  
Миколая 

 Свято відкриття казкового містечка вийшло чарівним
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