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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РОУЗ ГЕТЕМЮЛЛЕР:
«Україна вже 

провакцинована 
дезінформацією з Росії. 
І НАТО має багато чого 

навчитися  
в України в питанні 
протидії гібридним 

ризикам». 

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР  
ПАВЛО РОЗЕНКО:
Наше покоління стане 
свідками ренесансу 
українського кіно  
та інших  
мистецьких сфер

У квітні в Україні розпочався другий етап запровадження 
реформи первинної медицини. Майже в день його стар-

ту ми зустрілися з профільним віце-прем’єр-міністром Пав-
лом РОЗЕНКОМ, тож насамперед наша розмова торкнула-
ся перспектив та очікувань від проведення медреформи, а 
також широкого кола інших питань, якими він опікується.

— Пане Павле, чи можете ви сказати — скільки відсо-
тків медичних закладів України вже технічно готові до 
підписання декларації про вибір лікаря?

— На сьогодні вже понад 1100 установ підключені до сис-
теми електронного обліку, яка дозволяє реєструвати декла-
рації. Це абсолютна більшість закладів, але в нас є ще трохи 
часу. З 2 квітня лише стартував цей процес, він не має часо-
вих обмежень, тобто не треба одразу бігти стрімголов і хви-
люватися, що не встигнете.

Марно було б чекати, що 3 квітня вже будуть нові закла-
ди первинної медицини. За 26 років незалежності медична 
галузь була фактично розгромлена, і лише протягом остан-
ніх років ми намагаємося навести там лад. Медична рефор-
ма лише розпочалась, і лише через кілька років українці 
відчують результат. Головне, що кошти, які спрямовують 
на систему охорони здоров’я (а це досить велика держав-
на підтримка), будуть використовуватися на людину, гро-
ші будуть іти за пацієнтом, і таким чином держава (а 
не громадянин) сплачуватиме за ту медичну послу-
гу, яку отримав пацієнт.

150 000
нелегальних мігрантів не потрапили 
до Європи завдяки діям українських 

прикордонників упродовж періоду 
незалежності 

ДОХАЗЯЙНУВАЛИСЯ. За рік так званої націоналізації 
підприємств на окупованій території Донеччини колись 
потужна промисловість краю тепер ледве зводить кінці  
з кінцями

Деіндустріалізація 

Заступник Генсека НАТО про набутий нами гіркий досвід 
протистояння всім видам загроз від РФ 
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Упродовж двох тижнів 
найбільше декларацій  
з лікарями підписали  
в Києві, а серед областей 
лідирує Донеччина 

РЕФОРМА

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо стабілізації діяльності 
Державного акціонерного товариства 
«Чорноморнафтогаз» у зв’язку з 
тимчасовою окупацією території України»
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Куди ж спрямовують мільярди…
ПЕРЕВІРКИ НА ДОРОГАХ. 

У середині травня уряд пла-
нує заслухати звіт Укравтодо-
ру щодо перевірки якості до-
рожніх робіт — у межах пере-
вірки вже виконаних обсягів. 
Контроль здійснять на всіх ді-
лянках. А за роботи, які не від-
повідатимуть вимогам, дер-
жава не платитиме виконав-
цям, запевнив учора Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.

Ось як лаконічно він описав 
на своїй сторінці у Фейсбуці пе-
ребіг робочої поїздки на Черка-
щину: «В Україні відновлено се-

зон дорожніх робіт. Погода до-
зволяє почати масштабне бу-
дівництво та ремонт доріг. Па-
ралельно контролюємо якість 
уже зроблених шляхів. На Чер-
кащині перевіряємо одну з най-
завантаженіших ділянок траси 
М-05 Київ—Одеса і знайомимо-
ся з роботою одного з асфаль-
тобетонних заводів регіону. Ми-
нулого року на підприємстві ви-
готовлено понад 54 тисячі тонн 
асфальту. Справжню якість 
продукції також перевіримо: са-
ме це покриття буде використа-
но при відновленні трас Київ — 

Одеса та Стрий — Тернопіль — 
Кіровоград — Знам’янка». 

Трасу Київ — Одеса, за 
словами Прем’єра, приведуть 
до прийнятного для руху ав-
тотранспорту стану вже до 
1 травня, запевняє департа-
мент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секрета-
ріату Кабміну.  

Цьогоріч загальний дорож-
ній бюджет перевищує 47 мі-
льярдів гривень, без урахуван-
ня коштів від митного експери-
менту. З них понад 11 мільяр-
дів спрямують на найперспек-

тивніші проекти, зокрема траси 
М-03 Київ — Харків — Довжан-
ський, М-12 Львів — Тернопіль 
— Умань, М-05 Київ — Одеса, 
Н-31 Дніпро — Царичанка — 
Кобеляки — Решетилівка, Н-03 
Житомир — Чернівці.

Субвенція місцевим бюдже-
там на фінансове забезпечен-
ня будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автодоріг 
загального користування місце-
вого значення, вулиць і доріг ко-
мунальної власності у населе-
них пунктах становить 11,5 мі-
льярда гривень.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик 
Підозрюваній Моїсєєнко Ірині Миколаївні, 13.03.1980 р.н., зареє-

строваній за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ,  кв-л Дружби 
Народів, буд. 13, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, необхідно з’явитися 30.04.2018 о 12 год. 00 хв. до прокуратури Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Б. Ліщини, 27, до прокурора відділу Ковальова А. М. (каб. 217), для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22016130000000069.

Повістка про виклик 
Підозрюваному Сикалу Вадиму Петровичу, 23.04.1976 р.н., зареє-

строваному за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Радище-
ва, буд. 29-а, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, не-
обхідно з’явитися 30.04.2018 о 10 год. 00 хв. до прокуратури Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Лі-
щини, 27, до прокурора відділу Ковальова А. М. (каб. 217), для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №22015130000000385.

Повістка про виклик 

Підозрюваній Осипенко Тетяні Володимирівні, 18.12.1962 р.н., уро-

дженці Казахстану, громадянці України, яка зареєстрована та прожи-

ває за адресою: м. Луганськ, кв. Левченка, буд. 14, кв. 48, відповідно 

до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 19.04.2018 о 

10:00 до прокурора відділу прокуратури Луганської області Трояна М. В. 

(каб. 108), для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-

го провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримі-

нальному провадженні № 22017130000000287 від 15.12.2017.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Крючкова Ігоря Ігоровича, 31.01.1974 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у підготовче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016000000002403 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 
26 квітня 2018 року о 10.30 годині в приміщенні Деснянського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, 
зал судових засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Апеляційний суд м. Києва викликає свідків: Воробйова Сергія Сергійови-
ча, 01.03.1973 року народження, проживаючого за адресою: м. Київ, вул. Є. 
Чавдар, 11, кв. 61 та Штембуляка Юрія Анатолійовича, 04.05.1981 року на-
родження, проживаючого за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 
56/66-Б, кв. 147 у судове засідання у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням Опалька Андрія Миколайовича, яке призначене на 15 годину 30 хви-
лин 03.05.2018 року та відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А. У випадку неявки, за відсутності 
поважних причин, визначених ст. 138 КПК України, до вас буде застосований 
привід до суду відповідно до положень ст.ст. 139-140 КПК України. При собі 
необхідно мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Суддя О. А. Кияшко

Повістка про виклик 
Підозрюваному Шубочкіну Ігорю Едуардовичу, 22.07.1993 р.н., громадяни-

ну України, уродженцю смт Новопсков Луганської області, зареєстрованому 
за адресою: Луганська область,  смт Новопсков, вул. Магістральна, 270В/8, 
на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 
20.04.2018 о 10 год. до прокурора відділу прокуратури Луганської області Во-
лосенка П. В. (каб. 121), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Б. Ліщини, 27 для відкриття та надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22018130000000090 від 16.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Требушкін Руслан Валерійович, 27.11.1975 року на-

родження, що мешкає за адресою: Донецька область, м. Мирноград, 
вул. Донська, буд. №24, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 19.04.2018 року у період часу з 10.00 до 12.00 го-
дини до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Центральна, буд. 148, 
для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному прова-
дженні № 42016050000001225 за ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України від 
18.11.2016 — вручення Вам повідомлення про зміну раніше повідомле-
ної підозри, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розсліду-
вання та відкриття Вам матеріалів кримінального провадження, відпо-
відно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 279, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Малиновській Ніні Матвіївні, 04.03.1952 р.н., яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Оборони, 
буд. 19, кв. 3, на підставі ст.ст. 121, 122, 123, 133, 135, 138 та 139 КПК Укра-
їни, необхідно з’явитися 18, 19 та 20 квітня 2018 року у період часу з 09 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв. до кабінету № 6 3-го відділення (з дислокацією в  
м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією в м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
до слідчого Юркова В. А. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для проведення слідчих (процесуаль-
них) дій за вашою участю як підозрюваної в кримінальному провадженні  
№ 22018050000000036 від 01.03.2018 року, за ознакою вчинення злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Невмирич Тетяна Афанасіївна, 20.02.1956 р.н., яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Паркова, 
будинок 1, квартира 43, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 18, 19 та 23 квітня 2018 року у період часу з 9 год. 00 
хв. до 18 год. 00 хв. до каб. № 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях до слідчого 
Баралея О. І. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава 
Мудрого, буд. 56-А, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою 
участю в кримінальному провадженні № 2201705000000253 від 07.08.2017 
року, за підозрою вас у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик

Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 р.н., місце проживання: м. Хар-
ків, пров.Верхівський, б. 23-а, кв. 27, відповідно до вимог ст.ст. 134,135 
КПК України викликається: 17.04.2018 на 10:00, 11.05.2018 на 14:15, 
30.05.2018 на 16:00, 07.06.2018 на 15:00, 12.06.2018 на 14:15 до Київ-
ського районного суду м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, 
зал. 38) для участі в судових засіданнях як обвинувачений у скоєнні кри-
мінальних правопорушень за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України у кримі-
нальному провадженні № 22014220000000078. Додатково просимо нада-
ти паспорт. Явка до суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н. М.

Повідомляємо учасників ТОВ «ФЛАСТ» (код ЄДРПОУ 

39330200) про проведення загальних зборів учасників Товари-

ства за адресою: 71108, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. 

Орджонікідзе, будинок 70-В, кімната 4, об 11.00 годині 15 трав-

ня 2018 року. Реєстрація учасників буде проводитись 6 травня 

2018 року з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення зборів. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з до-

кументами, — Демченко B. M. (т. 067-540-30-49).

Луцький міськрайонний суд Волинської області розглядає кримінальне провадження 
№161/19656/17 про обвинувачення Гережуна О. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 436 КК України у від-
сутності обвинуваченого (in absentia), в порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Гережун Олександр Вікторович, 07.01.1996 року народження, зареєстрований за адресою: Во-
линська область, м. Луцьк, вул. Привокзальна, буд. 13а, кв. 96, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України,  
ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається на 15 годину 20 хвилин 24 квітня 2018 року, на 14 
годину 7 травня 2018 року, на 16 годину 22 травня 2018 року в приміщення Луцького міськрайон-
ного суду Волинської області за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, каб. №404.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачений вважається належним чином по-
відомленим з її змістом.

Суддя Ковальчук В. О.

СПРАВА «РАДЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF RADCHENKO v. UKRAINE)

(Заява №39555/07)

Стислий виклад рішення від 1 лютого 2018 року
Заявника було затримано працівниками міліції у зв’язку із вчиненням розбою, 

поєднаного із насильством. У невстановлену дату заявнику було призначено за-
хисника для надання безоплатної правової допомоги під час досудового слідства 
та провадження у суді першої інстанції.

Апеляційний суд Одеської області, діючи як суд першої інстанції, визнав заяв-
ника винним у незаконному поводжені зі зброєю, вчиненні розбою, поєднаного 
із насильством, умисного вбивства з корисливих мотивів та у посяганні на жит-
тя працівника правоохоронного органу. Суд посилався, inter alia, на показання де-
кількох свідків, які впізнали заявника, та призначив йому покарання у вигляді до-
вічного позбавлення волі.

Заявник оскаржив вирок до касаційної інстанції. Він скаржився, зокрема, на 
відсутність безоплатної правової допомоги на цій стадії провадження.

У судовому засіданні за відсутності заявника або його представника, але за 
участі прокурора, Верховний Суд України (далі — ВСУ) залишив вирок без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на порушення його прав під час провадження у ВСУ, зо-
крема на ненадання безоплатної правової допомоги та порушення принципу рів-
ності сторін. Крім того, заявник висував низку інших скарг за статтями 3, 5, 6 та 
34 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд вказав, що з огляду на те, що 
заявнику могло бути призначено покарання у вигляді довічного позбавлення во-
лі, максимально можливе покарання, немає сумнівів, що він потребував правової 
допомоги. Крім цього, посилаючись на положення Кримінально-процесуального 
кодексу України (далі — КПК України), Європейський суд підкреслив, що харак-
тер провадження у ВСУ також вимагав забезпечення заявнику правової допомо-
ги в інтересах правосуддя.

Європейський суд, зробивши посилання на свою попередню практику у спра-
вах проти України, дійшов висновку про порушення пункту 1 та підпункту «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції у цій справі та вказав, що таке обмеження прав за-
явника на захист було наслідком відсутності будь-якої процедури призначення 
захисника для надання безоплатної правової допомоги на тій стадії проваджен-
ня, коли відповідно до КПК України така правова допомога вже більше не була 
обов’язковою.

Розглянувши скаргу заявника на те, що ВСУ розглянув його касаційну скар-
гу за його відсутності, але за участі прокурора, Європейський, суд також послав-
шись на свою попередню практику у справах проти України, дійшов висновку про 
порушення у цій справі пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з порушенням під час 
провадження у ВСУ принципу рівності сторін.

Інші скарги заявника Європейський суд відхилив як явно необґрунтовані від-
повідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує прийнятними скарги за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 стат-

ті 6 Конвенції щодо провадження у Верховному Суді України, а решту скарг у за-
яві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 
Конвенції у зв’язку з ненаданням заявнику безоплатної правової допомоги під час 
провадження у Верховному Суді;

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з по-
рушенням принципу рівності сторін під час провадження у Верховному Суді Укра-
їни;

4. Постановляє, що встановлення порушення саме по собі становить справед-
ливу сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнав заявник;

5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявнику 1 000 

(одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тись заявнику, компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути перерахо-
вана безпосередньо на рахунок адвоката заявника, пана Тарахкала;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 

у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

СПРАВА «Анна Михайлівна АРТЕМИШИН проти України» 
(Anna Mykhaylivna ARTEMYSHYN against Ukraine)

(Заява № 71073/16)

Стислий виклад рішення від 15 лютого 2018 року
Заявниця скаржилась за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну трива-
лість кримінального провадження та відсутність у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі – 
Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) 
про односторонню декларацію з метою врегулювання питання, яке порушувалось 
цією заявою. Уряд визнав надмірну тривалість кримінального провадження і від-
сутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, 
та зобов’язався сплатити заявниці відповідне відшкодування.

Європейський суд не отримав відповіді заявниці про прийняття умов односто-
ронньої декларації.

Європейський суд нагадав, що за певних обставин він може вилучити заяви 
відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторон-
ньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає продо-
вження розгляду його справи.

З огляду на характер визнань, які містяться в декларації Уряду, а також запро-
поновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у 
подібних справах, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд ці-
єї заяви є невиправданим.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити спра-
ву з реєстру справ.

За цих підстав Суд одноголосно
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби забез-

печення дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» 

пункту 1 статті 37 Конвенції.»

СПРАВА «Дмитро Вікторович ДОНСЬКИЙ  
проти України» (Dmitriy Viktorovich DONSKOY  

against Ukraine)
(Заява № 18251/12)

Стислий виклад рішення від 07 грудня 2017 року
Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість 
кримінального провадження та відсутність у національному законодавстві ефек-
тивного засобу юридичного захисту.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі — 
Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) про 
односторонню декларацію з метою врегулювання питання, яке порушувалось ці-
єю заявою. Уряд визнав надмірну тривалість кримінального провадження і відсут-
ність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, та 
зобов’язався сплатити заявнику відповідне відшкодування.

Європейський суд не отримав відповіді заявника про прийняття умов односто-
ронньої декларації.

Європейський суд нагадав, що за певних обставин він може вилучити заяви від-
повідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої де-
кларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає продовження роз-
гляду його справи.

З огляду на характер визнань, які містяться в декларації Уряду, а також запропо-
новану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у по-
дібних справах, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цієї за-
яви є невиправданим.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити спра-
ву з реєстру справ.

За цих підстав Суд одноголосно
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби забезпе-

чення дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» пунк-

ту 1 статті 37 Конвенції.»

СПРАВА «ЗАТ «АВІАКОМПАНІЯ «A.T.I.» ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF AVIAKOMPANIYA A.T.I., ZAT v. UKRAINE)

(Заява №1006/07)

Стислий виклад рішення від 05 жовтня 2017 року
У березні 2003 року підприємство-заявник, яке здійснювало господарську діяльність 

щодо надання послуг у сфері авіаперевезень, подало до господарського суду м. Ки-
єва (далі — суд першої інстанції) позов про відшкодування Державним департамен-
том авіаційного транспорту збитків у вигляді упущеної вигоди внаслідок неправомір-
ної заборони підприємству-заявнику здійснювати комерційні перевезення з 2001 року.

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги були задоволені частково, проте суд 
апеляційної інстанції скасував це рішення. У результаті розгляду справи Вищим госпо-
дарським судом України (далі — суд касаційної інстанції) постанову апеляційного суду 
було скасовано, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

У червні 2006 року Верховний Суд України скасував рішення суду касаційної інстан-
ції та залишив в силі постанову апеляційного суду, постановивши, що підприємством-
заявником не було надано доказів наявності у нього прибутку, отриманого у період до 
2001 року від здійснення саме комерційних авіаперевезень, а не від іншої господар-
ської діяльності.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) підприємство-за-
явник скаржилось за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція), що Верховний Суд України перевищив свої повно-
важення, коли, скасувавши рішення суду касаційної інстанції, залишив в силі постанову 
апеляційного суду. Крім того, підприємство-заявник скаржилось за пунктом 1 статті 6 
Конвенції на надмірну тривалість судового провадження, а також за статтею 1 Першого 
протоколу до Конвенції щодо результатів провадження у національних судах.

Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції і посилався на 
свою попередню практику у справах проти України, в яких вже доходив висновку, що 
скасування рішення суду касаційної інстанції і залишення в силі рішення апеляційного 
суду є перевищенням Верховним Судом України своїх повноважень з огляду на норми 
законодавства, чітко встановлені у Господарському процесуальному кодексі України.

Інші скарги підприємства-заявника Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Відхиляє клопотання Уряду щодо вилучення заяви із реєстру справ;
2. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо обсягу повноважень Вер-

ховного Суду України у справі підприємства-заявника прийнятною, а решту скарг у за-
яві — неприйнятною;

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 4 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити акціонеру 
підприємства-заявника, компанії «East/West Alliance Limited», такі суми:

(і) 1500 (одна тисяча п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково  
суму будь-якого податку, що може нараховуватись;

(іі) 1200 (одна тисяча двісті) євро компенсації судових та інших витрат та додат-
ково суму будь-якого податку, що може нараховуватись компанії «East/West Alliance 
Limited»;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену 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;

5. Відхиляє решту вимог компанії-заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному 

провадженні
Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-

ласті викликає в судові засідання 24.04.2018 р. на 
10.00 год. та 25.04.2018 р. на 10.00 год. обвинуваче-
ного Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: с. Воєвод-
ське Арбузинського району Миколаївської області, 
вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: 
м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Друж-
би народів, 6/18, для участі у розгляді кримінального 
провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню То-
фана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, 
ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Южноукраїнського міського 
суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», голо-
вуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для 
участі у розгляді даної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення до суду.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-

ють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-

ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпурен-
ка Ігоря Павловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/1535/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 25 квітня 2018 року о 10.00 
годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Крав-
цова Олександра Володимировича як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/343/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Кравцова Олексан-
дра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 24 квітня 2018 року о 12.30 
годині.

Суддя О. М. Попова

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Солодуна Дениса Сергійовича як обвинувачено-
го у кримінальному провадженні № 296/10034/17 по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О. Б. у підготовче су-
дове засідання, що відбудеться 27 квітня 2018 року 
о 10.20 год. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пушкар-
ську Марину Ігорівну як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/9012/17-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Пушкарської Марини Ігорівни за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 25 квітня 2018 року о 10.30 
годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша Сер-
гія Анатолійовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/11766/17 за об-
винувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 24 квітня 2018 року о 12.00 
годині.

Суддя О. М. Попова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ку-
балова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 року наро-
дження, як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальному провадженню №420 160 10000000272, вне-
сеному до ЄРДР 09.12.2016 року за обвинуваченням Ку-
балова Казбека Таймуразовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке призначено на 08 год. 30 хв. 27 квітня 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Кубалова Казбека Таймуразовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайло-
ва Олега Віталійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/7654/17 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Михайлова Олега Віталійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 24 квітня 2018 року о 12.45 
годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колодія Ана-
толія Миколайовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 334/8961/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Колодія Анатолія Миколайовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 23 квітня 2018 року о 14.15 
годині.

Суддя О. М. Попова

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Киз’юрова Михайла Олек-
сандровича в судове засідання у кримінальному про-
вадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 23.04.2018 року о 09 годині в залі судового засі-
дання Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ного Киз’юрова М. О. кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бородіна 
Сергія Олександровича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Бородіна Сергія Олександровича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 24 
квітня 2018 року о 12.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бардашевського Віктора Володимировича та 
Бардашевського Олега Вікторовича як обвинуваче-
них у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. у підготовче 
судове засідання, що відбудеться 26 квітня 2018 року 
о 12.30 год. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300). 

Явка обвинувачених у судове засідання 
обов’язкова.

Ленінський районний суд м. Миколаєва у спеці-
альному судовому провадженні відповідно до вимог 
ч. 3 ст. 323 КПК України викликає в судове засідан-
ня Ніконова Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110, 
ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер 
Ларису Віленівну, обвинувачену у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову Ган-
ну Володимирівну, обвинувачену у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 110, ст. 293 КК України, яке 
відбудеться 03.05.2018 року о 13.00 годині за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуден-
ко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне су-
дове провадження № 325/371/17 щодо обвинуваль-
ного акта, складеного за результатами спеціального 
досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинува-
ченням Калініна Олексія Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщен-
ні Центрального районного суду м. Миколаєва за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 
6 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адре-
са: inbox@ct.mk.court.gov.ua) о 14 год. 30 хв. 27 квіт-
ня 2018 року, викликається обвинувачений Калінін 
Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року наро-
дження, громадянин України, останнє відоме місце 
проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володар-
ського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наявності 
поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний зазда-
легідь повідомити суд про неможливість з’явлення 
та про поважні причини неявки.

Повістка про виклик до суду 
у кримінальному провадженні

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинува-
ченого Балахонова Бориса Лук’яновича, 10 квітня 
1950 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Сімферополь, вул. Павленка, 2), для участі 
в апеляційному розгляді кримінального проваджен-
ня №42016000000002725 за обвинуваченням Бала-
хонова Бориса Лук’яновича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, за апеляційною скаргою прокурора відділу 
Генеральної прокуратури України Тесленка А. Ю. на 
ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 25 
жовтня 2017 року стосовно Балахонова Б. Л., у судо-
ве засідання, яке відбудеться 26 квітня 2018 року о 
14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головуючий 
суддя Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинува-
ченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України, по-
важні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.
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Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 27 квітня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачену Петро-
ву Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народження, в 
рамках кримінального провадження № 42016000000002779, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 
жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бондарева Романа Володимировича, 26.09.1975 р.н., 
як обвинуваченого в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 42016000000002809, 
внесеному до ЄРДР 12.10.2016 року, відносно Бонда-
рева Романа Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке призначено на 09 год. 00 хв. 26 квітня 
2018 року.

Суддя В. В. Бугіль

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Клич-
нікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 09 
год. 00 хв. 23 квітня 2018 року в справі за обвинуваченням 
Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Фікса Єфима 
Зіс’євича, 27.11.1946 року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7-Д/48), у підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні №42016000000000196 за ст. 111 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 27 квітня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні Деснянського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Дегтярьову Ві-
кторію Юріївну, 17.09.1973 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. 50 ро-
ків Жовтня, 9), у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 26 квітня 2018 
року о 10.00 годині в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, під голову-
ванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Втрачене свідоцтво 
про право плавання 

під Державним прапором 
України по судну «BRP GTI 
SE 155» №YDV33555C212, 

реєстраційний номер 
«ua 3360 KV», 

що належить Четверні 
Олександру Сергійовичу, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

по судну «Sava 500», 

реєстраційний номер 

«ДАП-0978-К», 

що належить 

Сердіченку 

Петру Володимировичу, 

вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Пото-
пальського Сергія Степановича, 28.02.1978 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Невського/
Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 2018 року 
о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулін-
ську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 27 квітня 2018 ро-
ку. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бога-
тиренка Сергія Васильовича, 07.10.1978 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Перемоги, 
49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 27 квітня 
2018 року. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.
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Сакури ваблять до Ужгорода
ВЕСНА ІДЕ. На Закарпатті туристичний сезон 
розпочинається цікавими заходами

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Цього тижня вулиці 
Ужгорода почали на-

повнюватися ніжно-ро-
жевим цвітом — одна за 
одною розквітають саку-
ри. Через холодну весну 
японські вишні, а це ро-
дзинка обласного центру 
Закарпаття, розпускають 
ніжні квіти трохи пізніше, 
ніж зазвичай. Однак про-
тягом святкових вихідних, 
коли температура повітря 
вдень сягала понад двад-
цять градусів, ці дере-
ва надолужили своє, ввій-
шовши у звичний «робо-
чий графік».

Першими вкривають-
ся рясним цвітом старі 
дерева. Проте неза-
баром радуватимуть 
рожевими суцвіт-
тями і молоді, а та-
кож висаджені то-
рік деревця, по-
даровані місту По-
сольством Японії в 
Україні.

В Ужгороді росте 
кілька тисяч сакур, і їх 
кількість постійно збіль-
шується; торік і нинішньої 
весни висадили понад 170 
деревцят японської вишні, 
висаджують їх і далі. За-
галом за попередні два ро-
ки в місті над Ужем виса-
дили дерев більше, ніж за 
останні два десятиріччя.

Під час цвітіння цих каз-
кових дерев в обласному 
центрі Закарпаття пройде 

т радиційний 
фестиваль «Сакура Фест». 
Він розпочнеться 18 квіт-
ня і триватиме до 6 травня. 
В Ужгород з’їдуться ту-
ристи з багатьох куточків 
нашої країни та з-за кор-
дону. Для них підготовле-
но транспортний подару-

нок — додаткові потя-
ги з Києва, які Укрза-
лізниця призначила 

на час травневих свят. 
З проханням додати ще 

один потяг до обласного 
центру Закарпаття на 20-
ті числа квітня звернув-
ся голова облдержадміні-
страції Геннадій Москаль. 
Відомо, що майже всі міс-
ця в готелях і хостелах на 
наступні 2 тижні забро-
ньовано.

У межах цьогорічно-
го «Сакура фесту» вперше 
проводитимуть «Дні нового 
національного кіно». Вдру-
ге відбудуться фестивалі 

камерних вистав «Під цві-
том сакури» і свято рожево-
го вина. Вшосте радуватиме 
глядачів міжнародний фес-
тиваль «Музика без кордо-
нів», увосьме — сучасної 
духовної музики. На ужго-
родців чекають фестивалі 
вогню й шоу-програм, пра-
вильного відпочинку для 
всієї родини. Пройдуть тра-
диційні міжнародні танцю-
вальні змагання зі спортив-
ного танцю Uzhgorod open 
та хіп-хопу, численні й різ-
номанітні спортивні змаган-
ня, ігри КВК, «Лабораторія 
творчості» та багато інших 
заходів.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +16  +21 Черкаська +4    +9 +16  +21
Житомирська +5  +10 +14  +19 Кіровоградська +4    +9 +16  +21
Чернігівська +1    +6 +16  +21 Полтавська +2    +7 +15  +20
Сумська +1    +6 +14  +19 Дніпропетровська +2    +7 +15  +20
Закарпатська +6  +11 +20  +25 Одеська +4    +9 +15  +20
Рівненська +6  +11 +19  +24 Миколаївська +4    +9 +15  +20
Львівська +6  +11 +19  +24 Херсонська +4    +9 +15  +20
Івано-Франківська +6  +11 +19  +24 Запорізька +2    +7 +15  +20
Волинська +6  +11 +19  +24 Харківська +1    +6 +14  +19
Хмельницька +6  +11 +19  +24 Донецька +1    +6 +14  +19
Чернівецька +6  +11 +19  +24 Луганська +1    +6 +14  +19
Тернопільська +6  +11 +19  +24 Крим +5  +10 +14  +19
Вінницька +4    +9 +16  +21 Київ +8  +10 +18  +20
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Львівщина вшанувала пам’ять 
Василя Пачовського 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СЛАВЕТНІ. «Вдивімося в 
себе, побачмо себе, спізнай-
мо своє «я», високе з приро-
ди, перебудуймо себе, пере-
куймо себе, перекуймо сльо-
заву тугу на крицеву енер-
гію — а тоді до нас стосува-
тися будуть і прийдуть до нас 
учитись, бо в нашій душі є ве-
лике творче джерело духа, 
за яке ми повинні й можемо 
бути горді!» — ці слова Ва-

силь Пачовський сказав ще 
сто років тому. Вслухаймося 
в них, зважмо на їхній зміст, 
бо вони й про день теперіш-
ній. Василь Пачовський жив 
Україною, творив для неї. На-
родився він 140 років тому в 
Жуличах біля Золочева (за-
раз — Львівська область) у 
родині священика. Але йому 
судилося стати відомим укра-
їнським письменником, істо-
ріософом, мислителем, док-
тором філософії. Автор чис-
ленних поезій, драматичних 

творів, історичних та історіо-
софських праць. Був одним 
з організаторів гуртка укра-
їнсько-галицьких поетів «Мо-
лода муза», які наслідували 
західноєвропейський модер-
ністський напрям у літерату-
рі. Йому належить і перший 
переклад сучасною укра-
їнською літературною мо-
вою «Повісті временних літ» 
(1938 р.). Викладав у гімназі-
ях Ужгорода, Берегового, Пе-
ремишля, Львова, а також у 
Львівському університеті.

Свій земний шлях вели-
кий українець завершив 
весняної пори 1942 року у 
Львові. Його пам’ять ниніш-
нього квітня вшанували на 
Львівщині. На захід з наго-
ди 140-річчя від дня наро-
дження Василя Пачовсько-
го зібралися представники 
влади, духовенства, громад-
ськість та учнівська молодь. 
Вони поклали квіти та запа-
лили лампадки на його мо-
гилі на Личаківському кла-
довищі. 

У черкаському музеї є 
писанка, якій 900 років

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАХІДКА. Керамічній писанці, представленій в експозиції 
Черкаського міського археологічного музею, — майже 900 ро-
ків. Це найдавніша і єдина в музеях області писанка такого ти-
пу з Черкащини. Пам’ятку давньоруського періоду знайшли на 
Корсунщині, до археологів вона потрапила 2010 року.

Як розповів директор музею археолог Михайло Сиволап, дав-
ньоруську писанку ХІІ—ХІІІ століть знайшли на городі в селі Сах-
нівка Корсунь-Шевченківського району, метрів за 200 від підніж-
жя городища Дівич-гора, яке, як вважають, було феодальним 
замком одного з київських князів. Писанку виготовлено з керамі-
ки, вкрито поливою, оздоблено орнаментом, характерним для та-
ких виробів. Усередині — шматочок глини, який торохкотить. Цей 
тип пам’яток добре відомий археологам. До речі, в інших музе-
ях Черкащини таких писанок немає, хіба що кілька фрагментів. 

У давньоруські часи подібні писанки створювали майстри-
ремісники. Орнаменти на них дуже древні, але «суміщення» 
їх із великоднім яйцем, зауважив археолог, тоді лише почина-
лося. Остаточно цей процес завершився в середні віки, коли 
язичницькі за походженням малюнки перекочували на христи-
янську писанку. Спочатку в християнстві були просто фарбова-
ні великодні яйця. На цій писанці бачимо зовсім не такий орна-
мент, до якого звикли, але це реальність того часу.

 Керамічні писанки, як свідчить історія, зникли після нава-
ли ординців у ХІІІ столітті — вочевидь, через те, що багато ре-
місників загинуло під час татаро-монгольської навали. Нашес-
тя було страшною бідою, і втрати наших земель величезні. Ту 
кількість населення, яка жила тут до Батия, Україна відновила 
тільки через 400 років. 

Першими розквітли старі дерева на вулиці Собранецькій

Занедбаний ліс перетворять на рекреаційну зону
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. Коломацька 
сільрада, що в Полтавськом у 
районі, розпочала важливий 
для місцевих жителів проект 
— оновлення 17-гектарного 
дендропарку, який було за-
кладено ще 1966 року голо-
вою колгоспу Феодосієм Ци-
бульком. Цей парк — пам’ятка 

садово-паркового мистецтва. 
У ньому ростуть понад 80 ви-
дів рослин із різних куточків 
світу, парк славиться горіхо-
вими, акацієвими та березо-
вими гаями. Раніше тут були 
й маленькі скульптури тварин, 
які з часом зруйнувалися. 

Нині сільська рада твердо 
вирішила відновити дендро-
парк і створити там рекреа-
ційну зону. Про це повідомив 

Коломацький сільський го-
лова Євген Почечун. За йо-
го словами, в парку вже оно-
вили доріжки, висадили й об-
лаштували нові клумби. До лі-
та встановлять сцену для про-
ведення заходів. Після того, 
як 29 квітня Коломацька сіль-
рада об’єднається із Василів-
ською, в парку імені Цибулька 
збиратимуться люди на масо-
ві гуляння з усієї новостворе-

ної ОТГ. До 9 травня рекон-
струюють і розташований бі-
ля парку пам’ятник загиблим 
у Другій світовій війні. Він ма-
тиме вигляд пластини з ма-
люнком батальних сцен. Та-
кож відновлять список імен 
загиблих. 

У найближчих планах сіль-
ради також встановити у пар-
ку погруддя Феодосію Ци-
бульку.

Писанка, якій дев’ять століть, має дещо 
незвичний вигляд...


