
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ 2020 РОКУ  №17 (6631)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 28 січня 2020 року
USD 2459.84 EUR 2712.1 RUB 3.9237 / AU 38920.08 AG 4493.7 PT 24459.91 PD 58426.37

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МИКОЛА ПОВОРОЗНИК:
«Місто повністю  

готове і організаційно,  
і технічно,  

і технологічно, щоб дати 
відповідь на будь-який 

виклик щодо грипу  
та ГРВІ, зокрема  
й коронавірусу».

Долучаємося  
до історії успіху

АМБІЦІЯ. «Програма уряду передбачає амбітну мету — через 
п’ять років Україна відповідатиме критеріям членства в ЄС. Саме 
тому важливо синхронізувати політики із країнами-членами ЄС, 
зокрема в межах Європейської зеленої угоди. Чому зелена уго-
да важлива? — ділиться думками з Брюсселя у фейсбуці Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук. —  Вона насправді про абсолютно прості 
щоденні речі. Щоб люди дихали нормальним повітрям без вики-
дів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні про-
дукти». 

Амбітна мета Євросоюзу — до 2050 року зробити Європу пер-
шим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна го-
това стати невід’ємною частиною цієї історії успіху. Прем’єр запро-
понував віцепрезидентові Єврокомісії з питань Європейської зе-
леної угоди Франсові Тіммермансу розпочати діалог щодо розви-
тку спільної дорожньої карти в цьому напрямі. Амбіція України — 
трансформувати країну в сильну конкурентну економіку з цифрові-
зованою та енергоефективною промисловістю, високорозвиненою 
інфраструктурою та гідним рівнем життя.

84,36 млрд дол. 
становив торік державний і гарантований 

держборг України. Впродовж року 
зростання становило 7,7%

НОУ-ХАУ. Ольга Чорнобай із Рівненщини створила 
інтерактивну настільну гру, яка допомагає порозумітися 
батькам і дітям

Скарби із чарівної 
скриньки

Перший заступник голови КМДА про відсутність  
у столиці китайського вірусу типу 2019-nCoV
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Постанова Кабінету Міністрів України «Питання 
присвоєння спеціальних звань начальницького складу 
та співвідношення між військовими (спеціальними) 
званнями, класними чинами та спеціальними званнями 
Державного бюро розслідувань»

Початок роботи зимової сесії 
Парламентської асамблеї 
Ради Європи, яка триває у 
Страсбурзі, став холодним 
душем для російської делегації

ГЕОПОЛІТИКА

3

Е-лікарняні захистять від зловживань
СОЦЗАХИСТ І ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Запровадження цієї системи запобігатиме фальшуванню листків 
тимчасової непрацездатності

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Фахівці Міністерства соці-
альної політики сподіва-

ються, що з 1 квітня 2020 року, 
як і було заплановано, нарешті 
розпочне роботу система оформ-

лення листків з тимчасової не-
працездатності в електронній 
формі. Про це на брифінгу що-
до розвитку фондів соціального 
страхування, їх проблем та пер-
спектив повідомив заступник мі-
ністра соціальної політики Олег 
Коваль.

За попередніми оцінками уря-
довців, держава щороку втрачає 
близько мільярда гривень через 
те, що деякі недобросовісні лікарі, 
звісно ж, не задарма видають пра-
цівникам фальшиві листки з тим-
часової непрацездатності. Нерід-
ко у такий спосіб недобросовісні 

працівники намагаються, напри-
клад, уникнути звільнення. Або 
й просто використовують цей час 
для вирішення своїх питань чи 
відпочинку, отримуючи після по-
вернення на роботу фінансову до-
помогу від роботодавця та Фонду 
соціального страхування. 

З іншого боку, є й недобросо-
вісні роботодавці, які можуть од-
ночасно відправити на лікарня-
ний велику кількість працівників, 
хоч фактично люди працюють, а 
сплачувати єдиний соціаль-
ний внесок із їхньої заробіт-
ної плати буде непотрібно. 

 Ольга Чорнобай (у центрі) часто презентує свою гру колегам

Ф
от

о 
на

да
ла

 Ін
на

 О
М

Е
Л

Я
Н

Ч
У

К



29 січня 2020 року, середа, № 17 www.ukurier.gov.ua 11

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті при здійсненні судового провадження викликає 
як обвинуваченого Кормушкіна Ігоря Валерійови-
ча, 11.12.1979 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал 
Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/115/19, 
на підставі обвинувального акта відносно Кормушкі-
на І. В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК 
України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно при-
бути до підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 05 лютого 2020 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебу-
ває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 
року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дья-
ченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та 
відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  
обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у 
даному  кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупцій-
ний суд викликає в судове засідання  на 09 год. 30 хв.05 
лютого 2020 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія Во-
лодимировича, 06.06.1967 року народження, для розгля-
ду вищезазначеного кримінального провадження (судо-
ве засідання відбудеться  в приміщенні Вищого  анти-
корупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,  
42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.           

Головуючий суддя Мойсак С. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Осіпенко Л. М. знаходиться 
спеціальне кримінальне провадження № 686/1739/18 
стосовно Саратова Олександра Анатолійовича, 
03.08.1983 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Саратов О. А. мешкає за адресою: 
Луганська область, м. Хрустальний (м. Красний Луч), 
вул. Лузіна, 5, кв. 16.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Саратова Олександра Анатолійовича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 06 лютого 2020 року 
об 11-40 год. в залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 
34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів 
Скрипник С. М., Попової О. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Ягельський Ігор Валентинович, 

05.02.1964 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ми-
ру, буд. 47, кв. 7, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 3, 4 та 5 лю-
того 2020 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. до каб. №122 3-го відділення (з дислокаці-
єю в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, 
до старшого слідчого Баралея О. І., за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Му-
дрого, буд. 56, для проведення слідчих (процесуаль-
них) дій за Вашою участю у кримінальному прова-
дженні № 2201705000000269 від 31.08.2017 року, за  
підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик підозрюваних  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександрович, 

10.12.1989 року народження, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеться 
03.02.2020 року о 13 годині 30 хвилин в залі судових за-
сідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик у кримінальному провадженні, вне-
сеному в ЄРДР за № 12017162500000571, за обвинувачен-
ням Боцик Н. Є., яка народилась 20.10.1997 року, в скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 
КК України. Потерпілий Мандебву Ешлі Зім, 13.05.1993 року 
народження, проживає за адресою: м. Одеса, вул. Пішонів-
ська, 23, кв. 57, зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров. 
Тополиний, 8, викликається в судове засідання, яке призна-
чено на 03.02.2020 року о 12 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як потерпілий.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який 

народився 01.09.1959 року, зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, вул. Французький бульвар, 1/3, кв.15, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 05.02.2020 року о 
10 годині 30 хвилин та 19.02.2020 року о 10.30 год. в за-
лі судових засідань № 231 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Богодухівська державна нотаріальна контора Хар-
ківської обл. повідомляє, щo після смерті Брусен-
ко Раїси Свиридонівни, яка постійно проживала за 
адресою: м. Богодухів Харківської обл., вул. Цен-
тральна, 128, та померла 07.01.2019 р., відкрилася 
спадщина. Просимо її племінника, спадкоємця за за-
повітом Гарбуза Валерія Олексійовича, протягом 30 
календарних днів від публікації прибути до ноткон-
тори за адресою: вул. Чернієнка, 7, м. Богодухів Хар-
ківської обл. Після спливу 30 календарних днів свідо-
цтво про право на спадщину буде видане спадкоєм-
цям, які приймуть спадщину.

Повістка про виклик підозрюваних  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, 

який народився 02.05.1975 року, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 50-А, 
кв. 14, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеться 
03.02.2020 року о 13 годині 30 хвилин в залі судових за-
сідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 

30.05.1995 р.н., останнє відоме місце проживання: вул. 
Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калуського району Іва-
но-Франківської області, на підставі ст. 258-3 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 07.02.2020 року на 09 год. 
30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгля-
ду кримінального провадження про обвинувачення Га-
лецького Федора Олександровича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Cуддя Н. І. Деркач

В провадженні Приморського районного суду  
м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні стосовно Коміссарчука Івана Сергійо-
вича, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбачено-
го ч. 2, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 186, ч. 2 ст. 186 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та 
їх представників у судове засідання, яке відбудеться: 
03.02.2020 р. о 14:30 за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал 
судових засідань №229. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК Укра-
їни.

Суддя Коваленко В. М.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Дми-
трівка» Інституту садівництва Національної академії аграр-
них наук України» (ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН») оголо-
шує про намір передати нерухоме державне майно в оренду, 
а саме: нежитлове приміщення столової-магазину площею 
63,8 м2; нежитлове приміщення в будівлі цеху по переробці 
соків площею 1764,3 м2, навіс площею 132,0 м2.

За адресою: 08520, Київська обл., Фастівський р-н, смт 
Борова, вул. О.Свірського, 40.

За отриманням додаткової інформації прохання  
звертатися за адресою: 08112, Київська обл., Києво-Свято-
шинський р-н, с. Дмитрівка,  вул. Молодіжна, 1, тел./факс 
(045)98-79-255.

Повістка про виклик в суд обвинувачених
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 430/1200/14 за обвинуваченням Шкрі-
бець Вадима Павловича, Гедзь Василя Володимиро-
вича у вчиненні злочину, передбаченого п. 6, 12 ч. 2  
ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Шкрібець Вадима Павловича, Гедзь Василя 
Володимировича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 05 лютого 2020 року о 13 годині 30 хви-
лин у залі судових засідань Марківського районно-
го суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, 
буд. 31, смт Марківка Марківського району Луган-
ської області, 92400.

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 18 липня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 2201613000000331 відносно Сидоренко Світла-
ни Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко 
Світлана Анатоліївна. У судове засідання,яке відкла-
дено на 04 лютого 2020 року о 15 годині 30 хвилин 
та відбудеться у приміщені суду за адресою: вул. Лу-
ганська, буд. 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/6507/18 стосовно Ващенка Артема 
Олеговича, обвинуваченого у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Ващенка Артема Олеговича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 05 лютого 2020 року 
об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Мар-
ківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківсько-
го району Луганської області, 92400.

Справа розглядається головуючим суддею Чер-
нік А. П.

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: GL5N016572-016584 (13 лотів); 
GL25N016595

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити, основні засби

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

17.02.2020

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/ 
46258-asset-sell-id-255083, 
6253-asset-sell-id-255076

СПРАВА «КАРДАВА ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF KARDAVA v. UKRAINE)

(заява № 19886/09)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2019 року
У серпні 2008 року працівники міліції затримали заявника за підозрою у вчинен-

ні розбійного нападу та зберіганні наркотичних засобів. Згідно з твердженнями за-
явника він зазнав катування з метою отримання зізнавальних показань щодо злочи-
нів, у вчиненні яких він підозрювався. Заявнику обрали запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою та помістили до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО).

Перебуваючи під вартою, заявник скаржився на жорстоке поводження працівни-
ків міліції, однак прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи щодо цьо-
го. У зв’язку з істотним погіршенням стану здоров’я заявника доставили до лікарні, 
де він пройшов лікування з огляду на виявлені у нього тілесні ушкодження.

У подальшому заявник кілька разів звертався до адміністрації СІЗО за медичною 
допомогою, оскільки йому було діагностовано також низку хронічних хвороб. Під-
став для термінової госпіталізації заявника поза межами СІЗО лікарі не знаходили.

Під час розгляду кримінальної справи у суді заявник та його захисник звертались 
з клопотаннями про звільнення з-під варти через проблеми заявника зі здоров’ям, у 
задоволенні яких було відмовлено.

У квітні 2010 року заявника знову доставили до лікарні, де він згодом помер. У 
відповідь на скаргу сестри заявника прокуратура двічі відмовила у порушенні кримі-
нальної справи за фактом смерті заявника, встановивши відсутність складу злочину.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею З Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на жорстоке поводження працівників міліції та непроведення орга-
нами влади розслідування у зв’язку з цим та за статтями 2 і 3 Конвенції на ненадан-
ня органами влади медичної допомоги під час тримання його під вартою, що поста-
вило під загрозу його здоров’я та життя. Заявник також висував інші скарги за стат-
тями 5, 6, 14, 16, 17, 18 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд вказав, 
що органи влади не навели жодного правдоподібного пояснення та не спростува-
ли твердження заявника щодо його тілесних ушкоджень. Враховуючи, що протягом 
усього відповідного періоду заявник знаходився під контролем органів влади, Євро-
пейський суд дійшов висновку, що держава має нести відповідальність за стверджу-
ване жорстоке поводження, яке слід кваліфікувати як нелюдське та таке, що при-

нижує гідність, та констатував порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції. 
Крім того, посилаючись на свою попередню практику у справах щодо України, Євро-
пейський суд зазначив, що у цій справі не було здійснено жодних серйозних спроб 
розслідувати твердження заявника про жорстоке поводження працівників міліції та 
констатував порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

Враховуючи смерть заявника під час тримання його під вартою, Європейський суд 
вирішив розглянути скарги заявника на ненадання органами влади медичної допо-
моги за статтею 2 Конвенції. Європейський суд дійшов висновку, що органи влади не 
виконали належним чином своє позитивне зобов’язання забезпечити заявника комп-
лексною і належною медичною допомогою під час тримання під вартою та захистити 
його право на життя, отже, було порушено статтю 2 Конвенції.

Щодо решти скарг заявника Європейський суд зазначив, що беручи до уваги ви-
сновки за статтями 2 і 3 Конвенції, основні юридичні питання у цій заяві вже були 
розглянуті та немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятнос-
ті та суті інших скарг.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує, що сестра заявника, пані Манана, має право продовжити це прова-

дження від імені заявника;
2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 2 і 3 Конвенції (щодо жорстокого 

поводження із заявником та стверджуваного непроведення ефективного розсліду-
вання у зв’язку з цим, а також стверджуваної неспроможності органів влади захисти-
ти право заявника на життя);

3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку із жорстоким по-
водженням із заявником під час тримання під вартою;

4. Постановляє, що було порушено статтю 2 Конвенції у зв’язку з непроведенням 
ефективного розслідування твердження заявника про жорстоке поводження;

5. Постановляє, що було порушено статтю 2 Конвенції у зв’язку з неспроможністю 
органів влади захистити право заявника на життя;

6. Постановляє, що немає необхідності розглядати інші скарги за Конвенцією;
7. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити сестрі заявника 

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

(i) 8 000 (вісім тисяч євро) та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 500 (п’ятсот) та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись 
сестрі заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути спла-
чена на банківський рахунок пана О. Веремієнка;

(iii) 500 (п’ятсот) та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись 
сестрі заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути спла-
чена на банківський рахунок пані А. Муканової;

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

8. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.

СПРАВА «БЕЗОТЕЧЕСьКА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE BEZOTECHESKA v. UKRAINE)

(заява № 4287/19)

Стислий виклад рішення від 19 грудня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-

жилася за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільного прова-
дження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту. 

Розглянувши всі надані матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що трива-
лість судового розгляду у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розум-
ного строку», а у заявниці не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку 
з цими скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільного провадження;
3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці суму, 

зазначену у таблиці в додатку, яка має бути конвертована в національну валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2..+3 -2..+3 Черкаська -2..+3 -2..+3

Житомирська -2..+3 -2..+3 Кіровоградська +2..-3 0..+5
Чернігівська +2..-3 +2..-3 Полтавська -2..+3 -2..+3
Сумська +2..-3 +2..-3 Дніпропетровська +2..-3 0..+5
Закарпатська -2..+3 -2..+3 Одеська -2..+3 +3..+8
Рівненська -2..+3 -2..+3 Миколаївська +2..-3 +3..+8
Львівська +2..-3 +2..-3 Херсонська -2..+3 +2..+7
Івано-Франківська -2..+3 -2..+3 Запорізька +2..-3 +1..+6
Волинська -2..+3 -2..+3 Харківська -2..+3 -2..+3
Хмельницька -2..+3 -2..+3 Донецька -1..+4 -1..+4
Чернівецька 0..-5 -1..+4 Луганська +2..-3 0..+5
Тернопільська -2..+3 -2..+3 Крим -2..+3 +3..+8
Вінницька +2..-3 0..+5 Київ -1..+1 -1..+1

Укргiдрометцентр

Миколаївські 
школярі створили 
інтерактивну мапу 
України

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВИХОВАННЯ. У Миколаївській загальноосвітній школі №57 ім. 
Т.Г. Шевченка встановили інтерактивну мапу України. Дерев’яну кон-
струкцію 3,5х1,3 метра, розміщену на першому поверсі закладу, при-
єднано до інтернету, і вже незабаром після презентації їй присвоять 
QR-коди для зчитування пізнавальної інформації через смартфон. 

Дерев’яне полотно з підсвіченням біля кожного обласного центру 
України виготовили за два місяці учні старших класів на уроках праці. 
Мапу наповнено довідковою інформацією про кожну область України 
— від історії краю, появи герба і символіки до героїв і видатних осо-
бистостей, які народились в ній, здійснювали трудові і бойові подвиги.

«Віртуальна Україна» постійно функціонуватиме в активному ре-
жимі, тож навіть на перерві діти зможуть збагачувати знання, нала-
штувавши свій гаджет на ту чи іншу лампочку з QR-кодом потрібної 
області. Завдяки цьому учні дізнаватимуться про свою країну деда-
лі більше. 

Ідею виготовлення мапи запропонував директор школи Андрій Ма-
лахов, її підтримали та втілили учні й учителі закладу, в якому велику 
увагу приділяють патріотичному вихованню молоді.

На Закарпатті розвиватимуть 
астрономічний туризм 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

ЦІКАВА ІНІЦІАТИВА. Різ-
номаніття видів туризму, які 
розвиваються на Закарпатті, 
невдовзі поповниться ще од-
ним — астрономічним. Про це 
повідомили керівники Ужан-
ського національного природ-
ного парку, відомого тим, що 
на його території у 1866 році 
впав найбільший у Європі ме-
теорит. Його назвали як се-
ло, біля якого він упав, — Кня-
гиня. Цього року Ужанський 
НПП влаштовуватиме астро-
номічні екскурсії. Згідно з пла-
нами його керівників, у про-
граму входитимуть огляд міс-
ця падіння метеорита, а також 
споглядання зоряного неба. А 
з природоохоронцями Словач-
чини і Польщі, з якими межує 
територія Ужанського парку, 
підписано договори про спів-
працю. У них є й домовленості 
про парк зоряного неба, який 
передбачають створити на 
українській заповідній терито-

рії. Тут діятимуть стаціонарні 
пункти, що дадуть змогу спо-
стерігати за зірками. У містах 
зірок видно приблизно вдеся-
теро менше, ніж із парку. При-

наймні так стверджують його 
наукові працівники.

Безперечно, туристів заці-
кавлять факти з історії метео-
рита Княгиня. Зокрема те, що 

він, пролетівши вогняною ку-
лею 200 кілометрів над тери-
торією нинішньої Словаччини, 
розірвався на висоті 40 кіло-
метрів і розсипався на уламки. 
Вони розлетілися на величез-
ну територію і, за тверджен-
нями вчених, їх упало близько 
1200. Найбільший за 8 кіломе-
трів від села Княгиня на висо-
ті понад 700 метрів над рівнем 
моря виявив селянин Василь 
Крив’яник. Продав найбільший 
шматок за пару волів, яких сам 
собі вибрав, лісникові з Вели-
кого Березного Антонові По-
корному. У лісника цей уламок 
викупив імператорський музей 
у Відні, й нині цей експонат — 
його особлива гордість. Десят-
ки менших уламків тепер в ін-
ших музеях, здебільшого за 
кордоном.

Ще один цікавий факт: на 
місці падіння метеорита Кня-
гиня, найбільшого в Євро-
пі за всі часи спостережень, у 
1892 році побував знаменитий 
письменник-фантаст Жуль 
Верн.

Юні художники — переможці міжнародних 
та всеукраїнських конкурсів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХИ. Вихованці Сумської 
художньої школи ім. М.Г. Ли-
сенка добре відомі творчими 
досягненнями не тільки в Укра-
їні, а й у світі. Ось і цими дня-
ми вони взяли участь у Міжна-

родному дитячому та молодіж-
ному конкурсі талантів GOLD 
EUROPE 2020, що проходив за 
підтримки міністерства культу-
ри Чехії. 

Як повідомив директор 
школи заслужений працівник 
культури Олексій Кузьменко, 
юні сумські таланти успішно 

представили область у різних 
номінаціях. Софія Фаресей пе-
ремогла у розписі, а Яна Кар-
пенко та Альбіна Вінніченко 
стали другими відповідно у 
графіці й витинанці. Не менш 
успішно виступили сумські ви-
хованці у Кропивницькому, де 
відбувся Всеукраїнський кон-

курс «Щаслива дитина — кві-
туча Україна». У своїх номіна-
ціях перемоги здобули Аліса 
Гризун, Анастасія Лабузова, 
Софія Лях та Лада Дзюбенко. 
Ще десятеро удостоєні дипло-
мів та подяк. А всього у кон-
курсі від Сум узяли участь 30 
вихованців.

Відновитися допоможе… собака
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

РЕАБІЛІТАЦІЯ. У Черкасах 
місцеві кінологи взялися запро-
вадити реабілітацію хворих за 
допомогою чотирилапих друзів. 
Вони вже працюють з підшеф-
ними собаками над освоєнням 
методів допомоги людям — со-
ціальної та медичної реабіліта-
ції. Після добору тварин для ка-
ністерапії та напрацювання з 
ними методик на базі обласно-

го клубу службового собаківни-
цтва ТСОУ планують відкрити 
професійний центр каністера-
пії для реабілітації дітей і людей 
похилого віку. 

Як розповіла директорка об-
ласного клубу службового со-
баківництва Наталія Криво-
колінська, методи реабіліта-
ції хворих за допомогою спеці-
ально навчених собак черкась-
кі кінологи-професіонали досі 
застосовували переважно для 
спілкування дітей (онкохворих, 

із синдромом Дауна). Відомо, 
що зв’язок із твариною — це 
ефективний спосіб абстрагува-
тися для людей, які страждають 
від психічних розладів, депре-
сії або тих, хто просто почува-
ється самотнім. Приміром, у бу-
динках для людей похилого віку 
або в дитячих будинках, де со-
бака для дітей — друг та істо-
та, про яку вони повинні піклу-
ватися. Узявши участь у міжна-
родній конференції з каністера-
пії у Польщі, черкаські кінологи 

вирішили вдосконалити та роз-
ширити методи застосування 
реабілітації.  

Нині каністерапію в різних 
країнах застосовують для дітей 
у логопедії, реабілітації слуху і 
розумово відсталих. З аутис-
тами собака може довго пра-
цювати як посередник між їх-
нім світом і оточенням. Це до-
поміжний психотерапевтичний 
метод для вирішення різних 
ситуацій, коли інші методи не-
ефективні.  

Лисичанські дошкільнята в межах челенджу 
годували птахів

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОБРІ СПРАВИ. З виготовленням та встановленням годівнички 
для птахів у сквері 10-річчя Незалежності України в Лисичанську до-
помогли працівники місцевого комунального ЖЕКу. А діти із трьох ди-
тячих садочків разом з батьками приготували різноманітні смаколики 
для птахів і почастували їх навіть салом.

Як повідомляє Лисичанський методичний центр освіти, ідея про-
ведення заходу виникла в педагогів закладу дошкільної освіти №6 
«Чайка» як нагадування дорослим, що важливо робити добрі спра-
ви й навчати цього дітей. А назвали стару добру традицію годувати 
птахів посеред зими словом «челендж», бо педагоги сподіваються, 
що тепер кожен із жителів міста поставить собі запитання: «А що для 
мене добро?» і що доброго можу зробити сьогодні, завтра, завжди?»

Туристи часто приходять на побачення до Княгині  
у музеї Відня 

Смачного!
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Мапа України, яку виготовили школярі
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