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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Ми домовилися,  

що зробимо колегію  
з видатними лікарями 

всієї країни.  
І не тільки з головними 

лікарями, а й з  
фельдшерами, усіма 

фахівцями».

Кукурудза б’є рекорди 
попиту 

ЕКСПОРТ. За підсумками 2019 року Україна експортувала 32 
мільйони тонн кукурудзи на 5,2 мільярда доларів, що в грошово-
му вираженні більше, ніж країна отримала від експорту інших то-
варів, і становить 10,4% усього експорту. Про це у Facebook по-
відомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства Тарас Качка. Друге місце у структурі екс-
порту посіла соняшникова олія, якої Україна торік поставила на 
3,78 мільярда доларів. Це становить 7,6% усієї торішньої екс-
портної виручки. На третє місце вийшла пшениця. Її торік екс-
портовано 19,96 мільйона тонн на 3,65 мільярда доларів. Частка 
пшениці в експорті становила 7,3%.

До чільної десятки, повідомляє УНІАН, увійшли залізорудні 
окатиші, концентрати залізні, кабелі, сляби (напівфабрикати з 
вуглецевої сталі), ріпак, соєві боби, макуха з насіння соняшни-
ку. На ці десять товарів у 2019 році припало 43,2% усього укра-
їнського експорту. А ось до сотні його найменувань увійшли ва-
гони, телефонні апарати і двигуни, тобто товари з високою до-
даною вартістю. 

4000 тонн 
озброєння та боєприпасів відправила 
торік Росія на окуповану нею частину 

Донбасу для підтримки незаконних 
збройних формувань

ЯНГОЛИ НА СТОРОЖІ.  Найкраще вшанування героїв,  
які загинули 18—20 лютого 2014 року, — захист держави 
і державності від зовнішньої агресії та внутрішніх 
реваншистських викликів

Де впаде сотня, 
стануть мільйони

Президент про аналіз до 1 березня запроваджених  
і запланованих етапів медичної реформи в країні

5 6 
ГОСТРА ТЕМА

Боєць-доброволець Андрій Кривич 
(«Діллі») назавжди залишився 
19-річним, загинувши від кулі 
ворожого снайпера 27 березня  
2018 року на Світлодарській дузі

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Кому передавати заставну 
землю позичальників банку та 
якою буде його відповідальність 
за цей процес згідно з новим 
законопроєктом, не відомо
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Сертифікація вплине на престижність і платню 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Понад 700 успішно сертифікованих учителів початкових 
класів отримають щомісячні доплати 20%

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Уряд розподілив 4 мільярди гри-
вень, передбачені в державно-

му бюджеті на підтримку аграрі-
їв на 2020 рік. Визначено вісім осно-

вних напрямів за програмою «Фі-
нансова підтримка сільгосптоваро-
виробників».

«Кошти буде спрямовано у най-
актуальніші для сільгоспвиробни-
ків програми, зокрема здешевлен-
ня кредитів, компенсацію вартос-

ті купівлі сільгосптехніки україн-
ського виробництва. Пізніше плану-
ємо додати здешевлення кредитів 
для купівлі землі сільгосппризна-
чення, але для цього Верховна Рада 
має підтримати відповідний законо-
проєкт», — прокоментував рішен-

ня уряду Прем’єр-міністр  Олек-
сій Гончарук. «Ухвалення постано-
ви офіційно затверджує напрями 
підтримки аграріїв у 2020 році. Піс-
ля завершення консультацій із про-
фільними асоціаціями ми виокре-
мили ті, які, з одного боку, актуальні 

та економічно ефективні для аграр-
ної галузі, а з іншого — відповіда-
ють запитам самих сільгоспвироб-
ників», — додав заступник міністра 
розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства 
Тарас Висоцький.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

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

ОГОЛОШЕННЯ ПрАТ «ХАРКІВСЬКА  МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА  КОМПАНІЯ»
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

вважати недійсними наступні бланки полісів:  

AB/1144497, AB/1144508, AB/1144872, AB/1146611, AB/1146906, AB/1147960, AB/1147961, AB/0319308, AB/4974596, AB/4981242,  
AB/4981248, AB/4981250, AB/4982424, AB/4982597, AB/4982598, AB/4982599, AB/4982600, AB/4982616, AB/4982620, AB/4982924, 
AB/4982941, AB/4982942, AB/4982943, AB/4982944, AB/4982945, AB/4982946, AB/4982947, AB/4982948, AB/4982949, AB/498295,  
AB/4982951, AB/4982952, AB/4982953, AB/4982954, AB/4982955, AB/4982956, AB/4982957, AB/4982958,AB/4982959, AB/4982960,  
AB/4984716, AB/4985656, AB/4985684, AB/4988662, AB/4988667, AB/4988684, AB/4989357, AB/4989873, AB/5074293, AB/5074294, AB/5074295, 
AB/5074296, AB/5074297, AB/5074298, AB/5074299, AB/5074300, AB/5074560, AB/5074851, AB/5074853, AB/5074854, AB/5074855, AB/5074895, 
AB/5075005, AB/5075007, AB/5075008, AB/5075009, AB/5075010, AB/5075991, AB/5076284, AB/5077382, AB/5077421, AB/5078006, AB/5078051, 
AB/5079143, AB/5079988, AB/5079989, AB/5079990, AB/5079991, AB/5079999, AB/5080000, AB/5080416, AB/5080439, AB/5080808, AB/5081141, 
AB/5083255, AB/5083256, AB/5083921, AB/5083922, AB/5083923, AB/5083924, AB/5083925, AB/5083926, AB/5083927, AB/5083928, AB/5083929, 
AB/5083930, AB/5085640, AC/0056872, AC/0056873, AC/0056874, AC/0056875, AC/0058251, AC/0059853, AC/3811143, AC/3812701, 
AC/3812702, AC/3812703, AC/3812704, AC/3812705, AC/3812706, AC/3812707, AC/3812708, AC/3812709, AC/3812710, AC/3814441, 
AC/3814446, AC/3814448, AC/3814449, AC/3814450, AC/3814451, AC/3814452, AC/3814453, AC/3814454, AC/3814455, AC/3814456, 
AC/3814457, AC/3814458, AC/3814459, AC/3814460, AC/3816923, AC/3817612, AC/3817776, AC/0058400, AC/0063527, AC/0063528, 
AC/0063530, AC/8373674, AC/8375382, AC/8375598, AC/8375599, AC/8375600, AC/8375632, AC/8375634, AC/8376663, AC/8376705, 
AC/8376893, AC/8377201, AC/8377202, AC/8377204, AC/8377205, AC/8377206, AC/8377207, AC/8377208, AC/8377209, AC/8377210, 
AC/8377370, AC/8377372, AC/8377375, AC/8378181, AC/8378632, AC/8378653, AC/8379756, AC/8379767, AE/2509409, AE/2509968, AE/2510290, 
AE/2510703, AE/2511754, AE/3847934, AE/3847940, AE/4402292, AE/5348215, AE/6738876, AE/6739997, AE/7050549, AE/7850028, AE/7850030, 
AE/7850527, AE/7851051, AE/7851686, AE/7851687, AE/7851688, AE/8238750, AE/8920821, AE/8922377, AE/8923016, AE/8923334, AE/9031673, 
AE/9031674, AE/9032571, AE/9478179, AE/9478180, AE/9479644, AI/1008317, AI/1008319, AI/1009553, AI/1009554, AI/1009556, AI/1009557, 
AI/1009558, AI/1009559, AI/1009560, AI/1099135, AI/1099136, AI/1099137, AI/1099138, AI/1099139, AI/1099140, AI/4026264, AI/4026266,  
AI/4026476, AI/4026479, AI/4026483, AI/4026485, AI/4026489, AI/4026877, AI/4028129, AI/4028472, AI/4028560, AI/4028779,  
AI/4029259, AI/4029266, AI/4029268, AI/4029269, AI/4029920, AI/6386268, AI/6490864, AI/7397771, AI/7398453, AI/8147024,  
AI/8147025, AI/8147917, AI/8147922, AI/8220554, AI/8220559, AI/8930167, AI/8930198, AI/8930210, AI/9332288, AI/9332289,  
AI/9332429, AI/9332430, AI/9652087, AI/9652088, AI/9652410, AI/9652413, AI/9652428, AI/9679088, AI/9679199, AI/9679565, АМ/4430606,  
АМ/4430697,  АМ/4431267,  АМ/4986804,  АМ/4987097,  АО/0016960,  АО/0480384,  АО/1003447.

Наказ № 5 від 13.02.2020 р.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Кози-
рєву Олексію Вікторовичу, 23.03.1975 року на-
родження, уродженцю м. Іжевськ, РФ, громадя-
нину Російської Федерації, паспорт 6300241182, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 26 люто-
го 2020 року о 10 годині 00 хвилин до виконува-
ча обов’язків начальника відділу прокуратури Ав-
тономної Республіки Крим Копійки К. В. за адре-
сою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у прове-
денні допиту як підозрюваному та інших слідчих і 
процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 12014010390000717 від 26.02.2014 (ч. 1 ст. 119, 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1  
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162).

Красноармійським міськрайонним судом До-
нецької області проводиться розгляд криміналь-
ного провадження щодо Кімаковського Ігоря Во-
лодимировича, обвинуваченого за ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч. 1 ст. 263, ч. 2 
ст. 110 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 16:00 годину 26 лютого 2020 року.

Обвинуваченому Кімаковському Ігорю Воло-
димировичу необхідно з’явитись о 16:00 годині 
26 лютого 2020 року до зали судового засідання 
№ 6 Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85302, Донецька об-
ласть, м. Покровськ, вул. Європейська, 20

Суддя Стоілова Т. В.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Фран-
цишку Богдану Валерійовичу, 21.06.1975 року на-
родження, громадянину Російської Федерації, 
паспорт громадянина РФ 6902 №415415, останнє 
відоме місце перебування: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, бул. Івана Франка, 13, не-
обхідно з’явитися 26 лютого 2020 року о 12 годи-
ні 00 хвилин до виконувача обов’язків начальника 
відділу прокуратури Автономної Республіки Крим 
Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, 
для участі у проведенні допиту як підозрювано-
му та інших слідчих і процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014 (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, 
ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1 
ст. 162).

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/139/2020 
(42017050000000114) відносно Немиткіна Дениса Олек-
сандровича за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Немиткін Денис Олександрович, 
17.11.1977 р.н., останнє відоме місце мешкання якого: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Макарова, буд. 40, 
викликається у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 25 лютого 2020 року о 09 годині 00 хвилин у роз-
гляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю. 

Суддя Н. О. Дюміна

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Ніккелю Павлу Вікторовичу, 21.07.1987 ро-
ку народження, громадянину Російської Федерації, паспорт громадянина РФ 6907 
№192634,зареєстрованого за адресою: Російська Федерація, Томська обл., Перво-
майський р-н, с. Улу-Юл, вул. Комарова, 4, кв. 1, останнє відоме місце перебуван-
ня: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, бул. Івана Франка, 13, необхідно 
з’явитися 26 лютого 2020 року о 16 годині 00 хвилин до виконувача обов’язків на-
чальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійки К. В. за адресою:  
м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні допиту як підозрюваному та інших 
слідчих і процесуальних діях у кримінальному провадженні № 12014010390000717 
від 26.02.2014 (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146,  
ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162).

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Азізову Булату Равілевічу, 07.04.1985 
року народження, громадянину Російської Федерації, паспорт громадянина РФ 
8005 №210538, останнє відоме місце перебування: Автономна Республіка Крим, 
м. Сімферополь, бул. Івана Франка, 13, необхідно з’явитися 26 лютого 2020 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин до виконувача обов’язків начальника відділу проку-
ратури Автономної Республіки Крим Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Ді-
лова, 24, для участі у проведенні допиту як підозрюваному та інших слідчих і 
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 12014010390000717 від 
26.02.2014 (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, 
ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162).

Втрачений судновий 

білет на човен 

STORM Stk 400е 

№ 0003, бортовий номер 

ДНП -1295-К, виданий  

на ТОВ «ВБК «Технодайв», 

вважати недійсним.

Загублений судновий 

квиток 

маломірного судна «Амур», 

реєстраційний  номер 

«ДНП-0505-К», що належав  

Ніколенко Олександру 

Юрійовичу, 

вважати недійсним.

До уваги
суб’єкта господарювання в особі:

приватного акціонерного товариства «Новомиргородський елеватор» (м. Новомиргород, 
Кіровоградська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 00954685)

За результатами розгляду справи № 24-26.13/10-19 про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції приватним акціонерним товариством «Новомиргородський елеватор»  
(м. Новомиргород), передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Анти-
монопольного комітету України у встановлені ним строки, Тимчасова колегія Антимонопольного комітету 
України прийняла рішення від 23 грудня 2019 року № 94-р/тк «Про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладення штрафу» (далі — Рішення).

Інформація про прийняте Рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (https://аmcu.gov.uа/) в розділі «Інформація про рішення та розпорядження Антимонопольного 
комітету України (АМКУ)».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції».

Сагуньову Михайлу Сергійовичу 

пропонується з’явитися  

до 25.02.2020 року до нотаріальної 

контори №5 за адресою: 

м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г, 

з питання оформлення спадщини після 

померлої бабусі — 

Сагуньової Любові Абрамівни. 

У разі Вашої неявки свідоцтво 

про право на спадщину буде видане  

іншим спадкоємцям. 

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Волчкова Єгора Ігоровича 
як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/1788/18 у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України під головуванням судді 
Янчук Н. П. у судове засідання, що відбудеть-
ся 28.02.2020 року о 09:15 год., та у судо-
ве засідання на 13.03.2020 р. — 09:30 год. в 
приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Чернораєва Віталія Борисо-
вича, 11.06.1960 р. н., як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/3193/19 
1-кп/296/508/19 у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України під головуванням судді 
Шимон Л. C. в судові засідання, що відбудуть-
ся 25.02.2020 року о 09 год. 30 хв., 26.03.2020 
року о 16 год. 30 хв. та 12.05.2020 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

СПРАВА «РОДЗЕВІЛЛО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF RODZEVILLO v. UKRAINE)

(заява № 6128/12)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2019 року
Відбуваючи покарання у виді довічного позбавлення волі у Ладижинській виправ-

ній колонії № 39, заявник скаржився на неналежні умови тримання його під вартою, 
зокрема у період з квітня 2012 року, а також на викрадення адміністрацією установи 
виконання покарань його кореспонденції. 

Заявник також скаржився на неналежні умови тримання його під вартою у Хмель-
ницькому слідчому ізоляторі (далі — Хмельницький СІЗО) у грудні 2011 — січні 2012 
року.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
— Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою у Хмельницькому СІЗО 
та Ладижинській виправній колонії № 39, а також за статтею 8 Конвенції на викраден-
ня його кореспонденції адміністрацією установи виконання покарань. Крім того, за-
явник скаржився за статтею 13 Конвенції на відсутність у національному законодав-
стві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами.

Частину скарг заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні умови тримання під 
вартою у Хмельницькому СІЗО, Європейський суд відхилив відповідно до підпункту 
«а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з необґрунтованістю. 

Щодо скарг на неналежні умови тримання під вартою у Ладижинській виправній 
колонії № 39 Європейський суд зазначив, що заявник тричі у період з 2012 до 2014 
роки, загалом вісімдесят дев’ять днів, тримався у камері з іншим ув’язненим, маючи 
у своєму розпорядженні менше 3 кв. м особистого простору. Посилаючись на свою 
попередню практику у справах щодо України, Європейський суд констатував пору-
шення статті 3 Конвенції.

Скарги заявника за статтею 8 Конвенції на умисне приховування або незабезпе-
чення належного відправлення листів заявника національними органами влади Єв-
ропейський суд відхилив відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 
Конвенції у зв’язку з необґрунтованістю.

Частину скарг за статтею 13 Конвенції Європейський суд відхилив як несумісні 
з положеннями Конвенції за критерієм ratione materiae відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції, оскільки скарги заявника за статтею 3 Кон-
венції на умови тримання під вартою у Хмельницькому СІЗО та за статтею 8 Конвен-
ції на викрадення адміністрацією установи виконання покарань його кореспонденції 
були визнані неприйнятними. 

Посилаючись на свою попередню практику, зокрема рішення у справі «Мель-
ник проти України», Європейський суд констатував порушення статті 13 Конвенції у 
зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного за-
собу юридичного захисту щодо скарг заявника на умови тримання його під вартою у 
Ладижинській виправній колонії № 39.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 і 13 Конвенції щодо умов три-

мання під вартою у Ладижинській виправній колонії, а решту скарг у заяві — не-
прийнятними;

2. Постановляє, що було порушено статті 3 і 13 Конвенції у зв’язку з поганими 
умовами тримання заявника під вартою у Ладижинській виправній колонії;

3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 3 000 

(три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в 
якості відшкодування моральної шкоди, ця сума має бути конвертована у національ-
ну валюту держави-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;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

СПРАВА «КРАСНЮК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KRASNYUK v. UKRAINE)

(заява № 66217/10)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2019 року
У грудні 2006 року заявника було затримано у зв’язку з порушенням щодо нього 

кримінального провадження за підозрою у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. 
Наступного дня районний суд обрав заявнику запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою.

У січні 2008 року районний суд визнав заявника винним і обрав йому покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк вісім років. Апеляційний суд двічі скасовував рі-
шення суду першої інстанції та повертав справу на новий розгляд. Остаточний ви-
рок щодо заявника було постановлено у липні 2011 року. Апеляційний суд 17 квіт-
ня 2012 року та пізніше касаційний суди залишили скарги заявника без задоволен-
ня, а вирок без змін.

У грудні 2014 року заявника було звільнено після відбуття ним покарання.
До Європейського суду з прав людини заявник скаржився за статтею 3 Конвен-

ції про захист прав людини (далі — Конвенція) на побутові умови тримання його під 
вартою та ненадання медичної допомоги в Харківському слідчому ізоляторі (далі — 
Харківське СІЗО), на умови його перевезення у дні проведення засідань, а також на 
жорстоке поводження працівників Олексіївської виправної колонії; за пунктом 3 стат-
ті 5 Конвенції на тривалість тримання його під вартою під час досудового слідства; за 
пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалість кримінального провадження щодо нього 
та за статтею 8 Конвенції на відмову у наданні йому побачень з його цивільною дру-
жиною під час тримання його під вартою.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні побутові умови 
тримання його під вартою та ненадання медичної допомоги у Харківському СІЗО, на 
умови його перевезення у дні судових засідань Європейський суд зазначив, що во-
ни були надто нечіткими, не містили детального і послідовного опису фактів, а та-
кож обмежувалися загальними та непослідовними звинуваченнями органів держав-
ної влади, які не були підтверджені жодними доказами, та відхилив ці скарги як не-
обґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги заявника на жорстоке поводження працівників Олексіївської виправ-
ної колонії Європейський суд зауважив, що заявник не довів, що вичерпав націо-
нальні засоби юридичного захисту для виправлення вказаної ситуації та відхилив цю 
скаргу відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника на надмірно тривале тримання під вартою під час 
досудового слідства, Європейський суд вказав, що тримання заявника під вартою 

тривало два роки та вісім з половиною місяців, при цьому ані районний, ані апеляцій-
ний суди, ухвалюючи рішення про залишення заявника під вартою, не навели жод-
них підстав для продовження такого тримання та констатував порушення пункту 3 
статті 5 Конвенції.

Стосовно скарги заявника на тривалість кримінального провадження у його спра-
ві, Європейський дійшов висновку, що тривалість провадження у справі, яка стосу-
валася лише одного епізоду із загалом беззаперечними фактами і була нескладною, 
була надмірною та не відповідала вимозі розумного строку. Отже, було порушено 
пункт 1 статті 6 Конвенції.

Європейський суд, розглянувши скаргу заявника на позбавлення його можливос-
ті побачитися з пані Ко. під час тримання під вартою, зазначив, що положення стат-
ті 8 повинно бути застосовним до скарги заявника тільки починаючи з 05 липня 2010 
року, дня коли заявник подав своє перше клопотання про побачення з пані Ко., і до 
17 квітня 2012 року, коли апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції про 
визнання його винним у інкримінованих йому злочинах. Європейський суд встановив 
порушення статті 8 Конвенції щодо заявника, оскільки норми законодавства, чинно-
го на момент подій, не визначали з достатньою чіткістю обсяг і спосіб здійснення на-
даних органам державної влади дискреційних повноважень щодо обмеження поба-
чень затриманих з їхніми родичами чи іншими особами.

Заявник подав низку інших скарг за Конвенцією, проте Європейський суд дійшов 
висновку, що вони не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантова-
них Конвенцією та протоколами до неї, та відхилив їх.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує прийнятними скарги щодо тривалості тримання заявника під вартою 

під час досудового слідства, тривалості кримінального провадження щодо нього, а 
також обмеження його права на побачення з пані Ко. упродовж періоду з 05 липня 
2010 року до 17 квітня 2012 року, а решту скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з триваліс-

тю кримінального провадження щодо заявника;
4. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з обмеженням 

права заявника на побачення з пані Ко. упродовж періоду з 05 липня 2010 року до 
17 квітня 2012 року;

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі 

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

(i) 2 000 (дві тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(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;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +3 +8 Черкаська +2 -3 +3 +8

Житомирська +2 -3 +3 +8 Кіровоградська +2 -3 +3 +8
Чернігівська +1 -4 +2 +7 Полтавська +2 -3 +1 +6
Сумська +1 -4 +1 +6 Дніпропетровська +2 -3 +2 +7
Закарпатська +1 -4 +1 +6 Одеська -2 +3 +4 +9
Рівненська +2 -3 +2 +7 Миколаївська +2 -3 +3 +8
Львівська +1 -4 +2 +7 Херсонська +2 -3 +3 +8
Івано-Франківська +1 -4 +2 +7 Запорізька -2 +3 +1 +6
Волинська +1 -4 +2 +7 Харківська +2 -3 0 +5
Хмельницька +2 -3 +3 +8 Донецька +2 -3 0 +5
Чернівецька +1 -4 +3 +8 Луганська +2 -3 0 +5
Тернопільська +1 -4 +2 +7 Крим -2 +3 +2 +7
Вінницька +2 -3 +3 +8 Київ -1 +1  +5 +7

Укргiдрометцентр
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Мета ініціативи 
«Автентична 
Донеччина» —  
без шароварщини

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

СПРАВЖНЯ КУЛЬТУРА. У соціальних мережах з’явилася 
цікава ініціатива, що має на меті спробувати зібрати воєдино 
різноманітну інформацію про культуру донецького краю. Ав-
тор багатообіцяючого проєкту —  вчителька із Краматорська 
Оксана Проселкова. Вона активно розміщує з інших доступ-
них джерел пізнавальні матеріали про традиції й звичаї, об-
ряди, пісні, танці, одяг народів, які здавна живуть на терито-
рії Донецької області. Оксана відкрила канал на ютубі, пере-
глядаючи який всі охочі зможуть значно більше дізнатися про 
культурнy спадщину Донеччини. 

Яка реакція на таку ініціативу? Вона перевершила всі спо-
дівання: тільки за перші 10 днів після створення цієї спільноти 
у групі прихильників уже більш як 1000 однодумців. Тобто тих 
людей, які хочуть дізнатися тут щось цікаве, запропонувати 
нову інформацію, подискутувати на ту чи іншу тему. 

За словами пані Оксани, головна мета проєкту — об’єднати 
земляків, не байдужих до історії свого краю, обмінятися мате-
ріалами та ближче познайомитися з реальними доказами по-
ходження і вірогідності справжньої культури Донеччини. 

Саме справжньої, бо віднедавна на цю тему з’являється чи-
мало вигадок і міфів, що сприяють необізнаності жителів об-
ласті. 

«Потрібно, щоб люди активніше вивчали автентику, аби бу-
ло менше шароварщини. Одягу, який носять діти під час ви-
ступів на народних святах, не було в нашій історії. Пісні, які 
співають, також ні про що. Вони не автентичні. А в нас є чудо-
ві колективи, які співають стародавні українські пісні. Уявіть: 
деяким народним пісням уже понад 200 років», — розповідає 
Оксана Проселкова. 

А ще серед позитивних підсумків роботи «Автентичної До-
неччини» — спростування поширених і вперто нав’язуваних 
міфів, що буцімто в Донецькій області зовсім нема україн-
ської культури, а тому тут має бути «рускій мір». 

На жаль, жителі Донбасу й усієї України встигли перекона-
тися, що носії ідеї про «ісконно рускіє» території від неправ-
дивих слів уже перейшли до справи. 

На Луганщині театр знову веде людину до любові

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. У Сєверодонецьку запропо-
нували глядачам прем’єру вистави Альдо Ні-
колаї «Любов до скону». Не секрет, що в іта-
лійського драматурга зі світовим іменем, чиї 
п’єси завжди сучасні, жінка і чоловік — два аб-
солютно різні світи. Ці два створіння глибоко 
самотні, занадто егоцентричні, а любов між 
ними, хоч як парадоксально, схожа на війну.

Актори Луганського обласного академічно-
го українського музично-драматичного театру 
запропонували глядачам подумати над цим.

«Цікаво було спостерігати за абсолютно 
різною й несподіваною реакцією чоловіків і 
жінок у глядацькій залі на одні й ті самі події 
у виставі. Вітаю всю творчу команду з ціка-
вою роботою», — поділився враженнями ди-
ректор театру Сергій Дорофеєв.

А те, що й після прем’єри в касі розкупле-
но квитки на виставу, доводить: шанувальни-
ки театрального мистецтва згодні з високою 
оцінкою нової роботи акторів.

Цінуймо красу життя!
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр» 

ВЕРНІСАЖ. У Миколаївсько-
му обласному художньому музеї 
ім. В. Верещагіна відбулася пре-
зентація першої персональної 
виставки журналістки, художни-
ці, виконавчої директорки Мико-
лаївського пресклубу Людмили 
Савкової. Експозицію «Цінуйте 
красу життя» становлять 66 ро-
біт, написані за останні п’ять ро-
ків. Цікаво, що Людмила, відома 
в Миколаєві як успішна досвідче-
на журналістка, вперше взяла в 
руки пензлі недавно, у 2015 ро-
ці. Вона завжди цікавилася мис-
тецтвом, товаришувала з мико-
лаївськими художниками, зго-
дом самостійно навчилася ма-
лювати. 

Людмила пояснює, що відчула 
потребу викласти емоції та пере-
живання на полотні в той період, 
коли у країні відбувалися жахли-
ві події. Цей порив став її своєрід-
ним внутрішнім протестом проти 
війни та руйнування всього світ-
лого й доброго. «Маємо зберег-
ти красу та любов до життя, емо-
ційний інтелект», — переконана 
майстриня. 

Як зазначив куратор виставки 
син Людмили Юлій Нудельман, 
на виставці далеко не всі картини. 
Деякі з них у приватних колекціях, 
а деякі чекають свого часу до на-
ступних виставок. 

«Мені дуже подобаються ма-
мині роботи, в яких світло, пози-
тив, гарний настрій незалежно 
від того, це пейзаж, натюрморт 

чи абстракція. Мама — позитив-
на талановита щира людина, яка 
цінує кожну мить життя. Звід-
си і назва виставки. Гадаю, ко-

жен знайде в цих картинах щось 
своє», — каже він.

На виставці представлено 
картину «Космос», яка влітку 
2019 року брала участь у між-
народному проєкті на фестива-
лі Burning Man у Неваді. Відео з 
картиною транслювали на вели-
чезну піраміду. У цьому проєк-
ті брала участь більш як сотня 
українських художників. 

Людмила пробує працювати в 
різних техніках і жанрах образот-
ворчого мистецтва. 

«Не роблю ескізів, починаю 
працювати відразу — це сво-
єрідний танець біля полотна, 
який триває майже сім годин. В 
одній картині використовую ба-
гато різних інструментів і технік. 
Найбільше подобається працю-
вати на чорному полотні, в ме-
не чимало таких картин. Улю-
блений напрям творчості — аб-
страктний живопис. На мою 
думку, він єдиний дає можли-
вість самовираження і приму-
шує глядача до інтелектуаль-
ної роботи», — розповідає ху-
дожниця. 

Людмила Савкова вважає, що 
журналістику та мистецтво бага-
то що об’єднує: досвід, творчий 
підхід до сприйняття життя, воло-
діння словом. Усі її картини напи-
сано у гарному настрої, у них по-
зитивна енергетика, що вже від-
чули численні гості першої ви-
ставки Людмили Савкової.

Дітям з інвалідністю на Тернопіллі 
подарували понад тисячу книжок

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Не лише 
підвищити зацікавлення книж-
кою, а й привернути увагу гро-
мади до потреб молоді з інвалід-
ністю — таке головне завдання 
визначили організатори флеш-
мобу. Мав він назву «Подаруй 
дитині книжку» й упродовж двох 
тижнів тривав у Тернопільсько-
му обласному центрі комплек-
сної реабілітації осіб з інвалід-
ністю. 

 Цей заклад відвідують хлоп-
ці й дівчата різного віку. Бага-
то з них дружать із книжкою. На-
віть маленькі, які ще не вивчили 
всіх літер, люблять, коли дорослі 
читають їм уголос. У центрі ство-
рили бібліотеку, але кількість лі-
тературних видань тут незначна. 
Тож і вирішили організувати ак-
цію, під час якої добрі люди могли 
б подарувати дітям книжку або 
долучитися матеріально. 

Чимало благодійників відгук-
нулося на цей поклик. Заклад із 
цієї нагоди відвідували чиновни-

ки, письменники, видавці, підпри-
ємці, учні шкіл — усі, хто праг-
нув внести власну частку в гідну 
справу. Скажімо, учні Великобір-
ківської ЗОШ І—ІІІ ст. школи-гім-
назії ім. С. Балея та вихованці Ве-
ликобірківського будинку твор-
чості школяра Тернопільського 
району подарували понад 70 кни-
жок. Вихованці центру комплек-
сної реабілітації осіб з інвалідніс-
тю мали змогу зустрітися з авто-
рами деяких книжок.

За час проведення акції до-
брочинці подарували понад 1000 

книжок. Є серед них казки, енци-
клопедії, художні, навчальні, роз-
вивальні та інші видання. Як і пе-
редбачали умови акції, кожна ди-
тина могла обрати для себе ті, які 
їй найбільше сподобалися, ре-
шта ж літератури з’явиться на по-
личках бібліотеки закладу. 

У центрі комплексної реабілі-
тації осіб з інвалідністю щиро по-
дякували всім благодійникам, за-
значивши, що вони «принесли не 
лише книжку, а й справжнє свя-
то! Дитяча усмішка та захоплен-
ня — підтвердження цього».

Художниця вперше представила широкому загалу свої твори
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Навіть людину з найбагатшою фантазією здатен здивувати сюжет «Любові  
до скону»
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