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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Перерозподіл частот у 

діапазонах 800—900 МГц 
поліпшить доступ до 

мобільного інтернету й 
полегшить операторам 

процес побудови 
мереж 4G».

Субсидії потребують 
особливої уваги 

ЖКГ. На початок 2020 року заборгованість із виплати пільг і 
субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг 
було зафіксовано в 19 областях країни. Найбільша — у Львів-
ській. Вона становить 7,2 мільйона гривень, далі — Дніпропе-
тровщина (4,9 мільйона) й Київщина (0,6 мільйона). 

Загалом кредиторську заборгованість оцінено в 14,6 мільйо-
на гривень. Попри, здавалося б, незначну в масштабах країни 
суму, в Рахунковій палаті припускають: є ризик, що до кінця цьо-
го року її не буде погашено. «Ризики непогашення заборгова-
ності за наданими пільгами і житловими субсидіями в поточному 
році зумовлені тим, що в законі про державний бюджет на 2020 
рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено», 
— повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на 
главу відомства Валерія Пацкана.

У 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бю-
джетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг з державного бюджету було нада-
но субвенцію на 21,6 мільярда гривень, або 99,9% плану на рік.

31,5 млрд грн
передбачено цьогоріч у Державному 

дорожньому фонді на ремонтно-
будівельні роботи доріг державного 

значення

ДебеТ і кРеДИТ. Нинішня ситуація з фінансуванням роботи 
тролейбусів і трамваїв укотре підтверджує, що дорога  
до пекла — із добрих намірів

Чи буде декомунізація 
міського 
електротранспорту?

Прем’єр-міністр про забезпечення до 2024 року 95% 
покриття транспортної інфраструктури, населених 
пунктів і соцоб’єктів доступом до високошвидкісного 
інтернету

2 4 
ЗАВ’ЯЗЬ

Перші особи держави 
презентували мобільний додаток 
«Дія», покликаний стати дієвим 
кроком до реалізації проєкту 
«Держава в смартфоні» 

ДіДЖИТАЛіЗАЦіЯ

Вінниця стала четвертим 
українським містом, у якому 
впроваджено програму 
підприємницької діяльності 
для ветеранів АТО/ООС
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ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, Лактіонова Михайла Марковича, 03 лютого 1963 
року народження, уродженця та проживаючого за адре-
сою: місто Алчевськ Луганської області, вулиця Станіс-
лавського, буд. № 1, кв. № 84, у судові засідання, які від-
будуться 14 лютого 2020 року о 10 год. 00 хв. та 24 люто-
го 2020 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у су-
дові засідання оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого  в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Л. Базан

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська у складі головуючого 
судді Татарчук Л. О., суддів Марущак С. Л. та Карягіної Н. О. здійснюється спеці-
альне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального акта, складе-
ного за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримі-
нального провадження № 22014040000000088 відносно Степаненко Романа Іго-
ровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному проваджен-
ню призначено до розгляду на 13 лютого 2020 року на 16.00 годину за адресою: 
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається Степаненко Роман 
Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси мешкання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Геро-
їв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися 
у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможли-
вість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНОСТІ  
ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Паровозна, 121, відповід-
но до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 20.11.2018 року  
Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000058 за обвинуваченням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 
258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за від-
сутності обвинуваченого (іn аbsеntіа) у порядку спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В. І. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 
14.02.2020 року о 08:30 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду Херсонської 
області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для участі у розгляді кримі-
нального провадження № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського су-
ду Херсонської області кsm.кs.соurt.gоv.uа.

Суддя Зубов О. С.

Після смерті Янжула Семена Олексійовича, 1935 р.н., відкрито спадкову справу. 
Спадкоємиця Самородова Марина Семенівна, 1968 р.н., запрошується до П’ятої 
Харківської міської державної нотаріальної контори (відокремлений підрозділ) за 
адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, протягом місяця від публікації.

Втрачений судновий білет СЯ №008360, виданий Інспекцією головного 

державного реєстратора флоту України 29.10.2010 року на ім’я 

Бєлого Миколи Івановича, вважати недійсним.

Втрачену печатку первинної профспілкової організації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України 

вважати недійсною.

Шановні панове!
Користуючись нагодою, ТДВ «СТДВ «Глобус» (код за ЄДРПОУ 20448234, місцезнаходження: 03038,  

м. Київ, вул. Івана Федорова, 32 літ. В) засвідчує Вам свою повагу.
19.12.2019 року відбулися Загальні збори Учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Стра-

хове товариство з додатковою відповідальністю «Глобус», на якому було прийнято рішення про приєднан-
ня Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Гло-
бус» до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» та переда-
чу всіх прав та обов’язків до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхо-
ва група» як до правонаступника.

На підставі рішення Загальних зборів учасників ТДВ «СТДВ «Глобус» та Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «СК «УСГ» відбулось підписання Договору про приєднання Товариства з додатковою відповідальніс-
тю «Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» до Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «Українська страхова група» та підписання Передавального акта майна, всіх прав 
та обов’язків Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Глобус» до правонаступника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська 
страхова група».

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 
ТДВ «СТДВ «Глобус» припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків ін-
шому господарському товариству — правонаступнику Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» шляхом приєднання.

Керуючись статтею 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 
добровільне припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у по-
рядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
— Приєднанням є припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» з переданням ним (ними) згідно з передавальним ак-
том усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству — правонаступнику, 
а саме Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА».

З 19 грудня 2019 року на підставі прийнятого Рішення комісії з припинення діяльності Товариства, ТДВ 
«СТДВ «Глобус» зобов’язане подати заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), про виключення фінансової установи з Державного реєстру 
фінансових установ з усіма необхідними додатками до неї, відповідно до вимог чинного законодавства, в 
тому числі з копією цього повідомлення, що буде опубліковане в засобах масової інформації.

З повагою, 
Голова комісії з припинення 
діяльності ТДВ «СТДВ «Глобус»                                                                                                     І. І. Дубляк

 Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в підготовче судове засідання як об-
винувачену  Ліхалат Наталію Олександрівну, зареє-
стровану за адресою:  кв. Мирний, буд. 19, кв. 12,  
м. Луганськ, по кримінальній справі  № 409/2566/19 у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
20.02.2020 року об 11:00 год. у залі Білокуракин-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський 
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

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

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Вороши-
лова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року народження, зареє-
строваного за адресою: Попаснянський район, Луганська об-
ласть, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за матеріалами кримі-
нального провадження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/185/20, на 
підставі обвинувального акта відносно Ворошилова Г. П. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г. П. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 17 лютого 2020 
року о 09 год. 40 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду 
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У 
разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Радіщева, буд. 29а, кв. 2, за матеріалами кримі-
нального провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, на 
підставі обвинувального акта відносно Сикала В. П. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В. П. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 17 лютого 2020 
року о 09 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

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: GL22N016723-016741(19 лотів); 
GL43N016796-016800 (5 лотів)

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Нерухомість, осн.зас., 
дебіторська заборг.

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.02.2020

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих 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/46396-asset-sell-id-
259247,46393-asset-sell-id-259199

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Лантрата Сергія Миколайовича, 
10.06.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Брянка, вул. Хмельницького, 6/8, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 607/7512/17, 1-кп/425/186/20, на підставі обвинувального акта відносно 
Лантрата С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лантрату С. М. необхідно прибути до підготовчого судо-
вого засідання, яке відбудеться 17 лютого 2020 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

Херсонський міський суд Херсонської облас-
ті повідомляє, що 14.02.2020 р. об 11 год. 40 
хв. суддя Стамбула Н. В. буде розглядати кри-
мінальне провадження відносно Карпенка Мико-
ли Вікторовича, 1986 р.н., за підозрою у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 ККУ, по-
терпілою по справі є Максименко Ольга Анато-
ліївна, 1986 р.н.

Просимо Максименко Ольгу Анатоліївну 
з’явитись до суду за адресою: м. Херсон, вул. 
Маяковського, 6/29, каб. 207, на вказані дату і 
час.

Правовстановлюючий документ про право 

власності на нерухоме майно за адресою: 

м. Київ, вулиця Антоновича 

(колишня вул. Горького), будинок 104, 

квартира 55, а саме — Довідка, видана ЖБК 

«Академічний — 14» за №14/42 від 26.07.1993 

року на ім’я Шаранда Микола Петрович,

вважати втраченим та недійсним.

До уваги кредиторів та інших зацікавлених 
осіб, на виконання вимог статті 19 ЗУ «Про това-
риства з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю» ТОВ «РЕК АЛЬФА» (місцезнаходжен-
ня: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А,  
літ. А, ідентифікаційний код 36588691) повідо-
мляє, що згідно з протоколом загальних зборів 
учасників від 07.02.2020 р. № 320 було прийня-
то рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства на суму, що дорівнює 135000000,00 
гривень, та затверджено новий (зменше-
ний) статутний капітал товариства у розмірі 
1461843204,31 гривень.

СПРАВА «ХУДОБЕЦЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF KHUDOBETS v. UKRAINE)

(заяви №7190/19)

Стислий виклад рішення від 05 грудня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 

скаржився за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання його під 
вартою під час досудового розслідування. Заявник також скаржився за пунк-
том 5 статті 5 Конвенції на відсутність або неадекватну компенсацію за незакон-
не затримання або тримання під вартою та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на 
надмірну тривалість кримінального провадження.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд, посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов 
проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявни-
ка під вартою під час досудового розслідування була надмірною, та констату-
вав порушення цього положення Конвенції.

Європейський суд також розглянув решту скарг заявника та, враховуючи всі 
наявні у нього матеріали, дійшов висновку, що вони також свідчать про пору-
шення Конвенції у світлі його висновків у рішенні у справі «Меріт проти Укра-
їни».

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення пункту 3 статті 5 Конвен-

ції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудового 
розслідування;

3. Постановляє, що було порушено Конвенцію щодо інших скарг, висунутих 
за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

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

ку суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в наці-
ональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(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.».

СПРАВА «МЯКОТІН ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MYAKOTIN v. UKRAINE)

(заява № 29389/09)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2019 року
У 2008 році під час перетину українсько-польського кордону через пункт 

пропуску «Краковець» заявнику було дозволено тимчасово ввезти куплений в 
Іспанії автомобіль на територію України без сплати мита з огляду на наявність у 
нього посвідки на постійне проживання в Іспанії. 

Згодом заявника було зупинено Державтоінспекцією та складено протокол 
про адміністративне правопорушення з висновком про стягнення з нього від-
повідної суми, яку він мав сплатити в якості митного збору. Автомобіль заяв-
ника було конфісковано, а справу направлено до суду. Водночас митниця про-
вела службове розслідування щодо законності дій працівника митниці, якого в 
результаті було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з не-
правильним застосуванням у справі заявника митних правил. 

Крім того, митні органи встановили, що у паспорті заявника зареєстрованим 
постійним місцем проживання було м. Бердянськ, а штамп, який підтверджу-
вав, що його постійним місцем проживання була Іспанія, був відсутній.

Провадження у справі заявника суд закрив у зв’язку із закінченням строку 
давності, проте із зобов’язанням конфіскації у заявника автомобіля.

Заявник звернувся до апеляційного суду, вказуючи на недоведеність його 
вини та наполягаючи, що він був резидентом Іспанії, а відсутність штампу про 
постійне проживання у його паспорті не є критерієм для встановлення місця 
проживання, однак апеляційний суд відхилив аргументи заявника та визнав йо-
го винним у порушенні митного законодавства.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на конфіскацію його авто-
мобіля у зв’язку з нібито порушенням ним митних правил. 

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд зазначив, що чинне на той 
час відповідне національне законодавство не було достатньо передбачуваним, 
аби заявник, який проживав в Іспанії на законних підставах, міг правильно ви-
значити своє місце проживання для цілей митного декларування. Межі судо-
вого розгляду справи заявника були занадто вузькими, аби відповідати вимо-
зі встановлення «справедливого балансу» статті 1 Першого протоколу до Кон-
венції. Також формулювання відповідного положення національного законо-
давства, згідно з яким стягнення у вигляді конфіскації може бути застосовано 
безстроково, руйнує саму суть необхідного справедливого балансу між вимо-
гами суспільного інтересу та захистом права особи на власність. Європейський 
суд дійшов висновку, що конфіскація була непропорційною вчиненому право-
порушенню і поклала надмірний тягар на заявника. Європейський суд конста-
тував порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Кон-

венції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 9 881,56 (дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят один євро та п’ятдесят шість 
центів) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в 
якості відшкодування матеріальної шкоди;

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

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені суми 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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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -6 -11 +2 -3 Черкаська -6 -11 +2 -3

Житомирська -6 -11 +2 -3 Кіровоградська -5 -10 +1 -4
Чернігівська -6 -11 +2 -3 Полтавська -7 -12 -1 -6
Сумська -6 -11 0 -5 Дніпропетровська -7 -12 -1 -6
Закарпатська -8 -13 +2 -3 Одеська -4 -9 +2 -3
Рівненська -6 -11 +2 -3 Миколаївська -4 -9 +2 -3
Львівська -8 -13 +2 -3 Херсонська -6 -11 -1 -6
Івано-Франківська -7 -12 +2 -3 Запорізька -7 -12 -2 -7
Волинська -5 -10 +2 -3 Харківська -10 -15 -1 -6
Хмельницька -6 -11 +2 -3 Донецька -10 -15 -2 -7
Чернівецька -6 -11 +2 -3 Луганська -10 -15 -2 -7
Тернопільська -6 -11 +2 -3 Крим -4 -9 0 -5
Вінницька -5 -10 +2 -3 Київ -7 -9 -1 +1
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Своєрідна експозиція існує вже майже чотири роки

Рекордсменка із Глухова виявилася 
на висоті на міжнародних змаганнях 
серед ветеранів

Важлива турбота — зберегти болота
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЧНИЙ БАЛАНС. 
На території Черкащини роз-
ташовано чимало об’єктів 
природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значен-
ня, які містять водно-болот-
ні угіддя. Найбільші — Канів-
ський природний заповідник 
площею 8,7 тисячі гектарів, 
національний природний парк 
«Нижньосульський» площею 
7,8 тисячі гектарів, ландшафт-
ний заказник «Сулинський» 
площею 7,8 тисячі гектарів.  

На водно-болотних угіддях 
науковці виявили об’єкти рос-
линного і тваринного світу, що 
підлягають охороні на націо-
нальному й міжнародному рів-
нях, деякі вписано у Червону 
книгу України.

Один  із найефективніших 
засобів збереження цінних 
природних комплексів водно-
болотних угідь — виведення 
земель із господарського ви-
користання шляхом створен-
ня на них об’єктів природно-
заповідного фонду. Актуалі-
зуючи програму охорони на-
вколишнього природного се-

редовища, яку розробили на 
Черкащині в межах стратегії 
розвитку регіону, органи міс-
цевої влади разом з активіс-
тами збереження здорового 
довкілля працюють над роз-
ширенням заповідних тери-
торій. 

Область поставила за ме-
ту досягти середнього по-
казника заповідності 9%.  За 
останні три роки створено 28 
заповідних об’єктів місцево-
го значення. Загальна площа 
об’єктів природно-заповідно-
го фонду збільшилася на 1,5 
тисячі гектарів. 

В обласну програму охорони 
навколишнього середовища не-
давно внесено ще 38 перспек-
тивних для заповідання об’єктів.

Як зазначила начальниця 
управління екології та природ-
них ресурсів облдержадміні-
страції Олена Звягінцева, ре-
алізація на практиці принци-
пів охорони і збереження вод-
но-болотних угідь можлива ли-
ше за умови значних зусиль 
усіх державних і недержавних 
відомств та організацій на всіх 
рівнях — від місцевого до за-
гальнонаціонального, всього 
населення. 

Юна харків’янка встановила рекорд України
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. На чем-
піонаті України з легкої атлети-
ки у приміщеннях харків’янка 
Анастасія Матузна встановила 
новий юнацький рекорд Укра-
їни у п’ятиборстві, здобувши 
4034 очки. Майже рік тому хар-

ківська легкоатлетка на такому 
самому турнірі здобула золоту 
медаль, продемонструвавши 
кращий за суперниць резуль-
тат — 3516 очок у п’ятиборстві.

Як розповіли в управлін-
ні у справах молоді та спор-
ту Харків ської облдержадміні-
страції, в чемпіонаті України в 
Сумах взяли участь майже 700 

атлетів 2003 року народження 
та молодші із 25 регіонів кра-
їни. Підсумки змагань втіши-
ли вболівальників харківських 
спортсменів. На їхньому рахун-
ку дві золоті, срібна і три брон-
зові медалі. Яніна Юрченко ви-
борола дві нагороди: золоту — 
в бігу на дистанції 60 метрів 
(7,76 секунди) та срібну — на 

200 (25,58 секунди). Бронзо-
вими призерами стали Євгенія 
Близнецова, Артем Онищенко 
та Самуель Едокпаі.

Успішні виступи юних легко-
атлетів Харківщини принесли 
збірній команді регіону друге 
місце в загальнокомандному 
заліку, а випередили їх на схо-
динку легкоатлети з Києва.

Мандрують, щоб почути
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Кілька ро-
ків тому започатковано Все-
український проєкт «Почути». 
Він інклюзивний і має на меті 
зробити доступним мистецтво 
людям із порушеннями слу-
ху. Його учасники організову-
ють найрізноманітніші захо-
ди — від шкільних уроків, літе-
ратурних вечорів і до концер-
тів, театральних вистав. Нині 

«Почути» мандрує Україною. 
Уже побували в Білій Церк-
ві, Рівному, Житомирі, Харко-
ві, Луцьку. Тепер приїхали до 
Тернополя. 

Тут у центральній дитячій бі-
бліотеці відбулася поетична 
імпреза. Десять молодих ав-
торів з різних міст країни чита-
ли власні вірші мовою оригіна-
лу і жестовою. Серед них ки-
янки Лія Алтухова, Юлія Ше-
вель, Ольга Мацо з Ужгорода, 
львів’янки Христина Полубічко, 

Світлана Панчук, Ірина Одера-
ко з Рівного та інші.  

Першою захід поезії розпо-
чала тернополянка Надія Се-
ньовська. «Ця війна стала ні-
мою і могутньою, а мене зро-
била кволою», — читала вона 
власні рядки й водночас від-
творювала їх жестами. 

Вірш Надія присвятила своє-
му чоловікові, який пройшов во-
гонь війни на сході. А щоб про-
читати твір жестовою мовою, 
два тижні довелося опановува-

ти її, працювати з переклада-
чем, записувати на відео. Ра-
зом з поетами на поетичному 
заході працювала Олександра 
Карп’юк із Тернопільської об-
ласної організації Українського 
товариства глухих. Вона педа-
гог і перекладач. Каже, що тер-
нопільські члени УТОС мають 
будинок культури, де завжди 
збираються, щоб читати вірші 
чи співати пісень жестовою мо-
вою, й на допомогу їм повсяк-
час приходять перекладачі.

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Миколаївсь кий 
художник і письменник Ген-
надій Молчанов створив ху-
дожню галерею у під’їзді 
п’ятиповерхового будинку, в 
якому живе. Про це йдеться в 
сюжеті телеканалу UA: Микола-

їв. Ідея відкрити галерею у бу-
динку в майстра пензля вини-
кла, коли у квартирі місця для 
картин не вистачало. Тож він 
розмістив їх у під’їзді на п’ятому 
поверсі. Усього в своєрідній га-
лереї 25 робіт, написаних з 
2006-го по 2020 рік. 

Чотири картини відобража-
ють події на передовій, у зо-

ні проведення АТО, де Генна-
дій перебував у 2015—2016 ро-
ках у складі 93-ї окремої меха-
нізованої бригади, виконуючи 
обов’язки мінометника. 

«Я патріот, українець, — ка-
же він. — Як міг не піти воюва-
ти, коли моя країна воює? Над-
то з одвічним ворогом — Росі-
єю. Звісно, було складно. Пі-

шов воювати у 55 років, але по-
дужав». 

Одну з картин «Космос» Ген-
надій присвятив побратимові 
лейтенанту Володимирові Ці-
рику, який загинув в АТО. Ка-
же, що намалював його космос, 
наш космос, у який він пішов. 
Це своєрідне прощання з ним. 

Ще одна робота, написана на 
війні, має назву «200». Її ство-
рено під впливом жахливої си-
туації. Тоді, коли Геннадій із бій-
цями їхав на передову. Всі бу-
ли в піднесеному настрої. А на-
зустріч ішла машина з передо-
вої, на якій написано «Вантаж 
200». Тоді, каже, відразу до всіх 
прийшло розуміння, що триває 
справжня війна, і вони її части-
на. 

Галерея існує майже чоти-
ри роки. Художник час від ча-
су оновлює експозицію. На-
ступну серію робіт митець пла-
нує присвятити двом своїм со-
бакам, яких привіз із передової. 
Крім робіт Геннадія Молчанова, 
в під’їзді можна побачити карти-
ни Вадима Пустильника та Се-
рафими Сєнкевич. Сусіди мит-
ця у захваті від того, що їхній 
під’їзд прикрашають картини. 
У майбутньому художник пла-
нує прикрасити своїми творами 
весь під’їзд із п’ятого до першо-
го поверху.  

Нові перемоги 
76-річної  
Катерини Шведової 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК! З нови-
ми перемогами і на-
городами повернула-
ся до рідного Глухова 
на Сумщині 76-річ-
на Катерина Шведо-
ва, яка все життя за-
хоплюється спортом. 
Як повідомляє сайт 
hlukhiv.info, цього ра-
зу Катерина Федосі-
ївна брала участь у 
міжнародних змаган-
нях серед ветеранів, 
що проходили у Мін-
ському легкоатле-
тичному манежі Рес-
публіканського цен-
тру олімпійської під-
готовки.

У столицю Білорусі 
приїхали понад 300 
спортсменів-ветера-
нів із 13 країн, і глу-
хівчанка серед них 
була не найстаршою. 
Учасники виборюва-
ли звання найсиль-
ніших у штовханні 
ядра і стрибках у ви-
соту. В обох видах 
представниця Сум-
щини виявилася на 
висоті у прямому і переносному значеннях: ядро штовхнула аж на 
8 метрів 10 сантиметрів, а стрибнула на метр, ставши перемож-
ницею у своїй віковій категорії.

За це її удостоєно рясних оплесків уболівальників, грамоти, ме-
далі індивідуального виготовлення та сувеніра, на якому викарбу-
вано: «Кращій закордонній спортсменці».
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Галерея  
в під’їзді 
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