
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2019 РОКУ  №133 (6496)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 1 5

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 16 липня 2019 року
USD 2574.0920 EUR 2900.7443 RUB 4.0970 / AU 364555.78 AG 3897.18 PT 210560.73 PD 400013.90

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Прошу докласти 

максимум зусиль для видачі 
Україні колишнього бійця 

батальйону Нацгвардії 
імені Кульчицького 

Віталія Марківа». 

ДСНС працюватиме  
в посиленому режимі

НА ВАРТІ. Для підвищення готовності органів і підрозділів 
ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, а також забезпечення пожежної й техногенної безпеки 
на об’єктах, задіяних у проведенні позачергових виборів до Вер-
ховної Ради, органи управління і сили ДСНС переведено на поси-
лений режим несення служби, повідомляє УНІАН.

В останній тиждень перед виборами організовано цілодобове 
чергування оперативних груп для моніторингу обстановки щодо 
надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил 
і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими 
державними органами.

У будівлях, де розміщено виборчі дільниці, для реагування у ра-
зі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій 
організовано чергування пожежних постів. Якщо необхідно буде 
обстежити певні ділянки місцевості щодо наявності вибухонебез-
печних предметів, там задіюватимуть піротехніків ДСНС.

У режимі готовності перебуває і авіація служби.

50,4 млн тонн
зернових, зернобобових та борошна 

за результатами 2018/2019 
маркетингового року експортувала 

Україна на зовнішні ринки. Це рекордна 
кількість. Минулого МР експорт 

становив 39,9 млн тонн

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ.  Сьогодні набуває чинності один із 
засадничих для національної безпеки українських законів

Мова має значення

Президент доручив МЗС та Генпрокуратурі 
зайнятися долею українського військовослужбовця, 
несправедливо засудженого італійським судом  
на 24 роки 
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АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Посол України в Латвії 
Олександр Міщенко 
розповідає про сучасний стан 
взаємовідносин двох  
дружніх країн

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Форум часнику та 
цибулі-2019 зібрав на 
Херсонщині 270 учасників 
із десяти областей 
України
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Під жорнами кількох депортацій
БОЛИТЬ! Примусове виселення українців із їхніх етнічних земель у 1944—1951 роках  
досі не визнано на державному рівні

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Олександр Степанюк народився 
1955 року в Рівному. Про влас-

ний родовід знав небагато: хіба те, 
що батьки, щойно одружившись, 

переїхали сюди з Донбасу. Уже в 
зрілому віці довідався: його роди-
на по батькові — українці із За-
бужжя, яких у 1944-му спіткала 
гірка доля вигнанців з рідної зем-
лі. Степанюків відправили на спец-
поселення до Запорізької облас-

ті, а звідти батька, тоді 21-річного 
юнака — до Макіївки на відбудову 
шахт Донбасу. Там Іван одружив-
ся: хотів повернутися в рідні краї, 
але кордон був закритий. Тож мо-
лода сім’я вирішила почати нове 
життя в Рівному: і до малої бать-

ківщини ближче, й порядки ще не 
такі «совєтські».

Виявилося, їхня доля зовсім не 
унікальна, радше типова для укра-
їнців Закерзоння (ця збірна назва 
об’єднує в собі Холмщину, Надсян-
ня, Лемківщину, Підляшшя, Люба-

чівщину та Західну Бойківщину). 
Тож Олександр Іванович не лише 
впритул зацікавився болючою осо-
бистою темою — разом із однодум-
цями 2009 року створив гро-
мадську організацію «Това-
риство «Забужжя». 5
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європейський суд з прав людини та україна

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

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 
19.05.1986 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає 
за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228), ви-
кликається на 23.07.2019 року на 11-00 год. до су-
ду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 
р. н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Голова І. Д. (зареєстрова-
на: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 54) викликаєть-
ся на 26.07.2019 року на 10-00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 05 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в судове засідання на 25 липня 2019 
року о 10 годині 30 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима 
Сергійовича в судове засідання на 31 липня 2019 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко 

 В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Галані Олександра 
Геннадійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 28 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, який викликається для участі у розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 24 липня 
2019 року о 08.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко 

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Ми-
колайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який 
викликається для участі у розгляді кримінального 
провадження, яке відбудеться 24 липня 2019 року о 
16.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

До уваги зацікавлених осіб, згідно протоколу №2 від 27.06.2019 р. 
та рішення загальних зборів учасників, юридична особа Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Ахмед Яр УА Лізинг», код ЄДРПОУ 
37105797, юридична адреса: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60, 
повідомляє про припинення своєї діяльності шляхом приєднання до 
ТОВ «Ахмед Яр Сервіс», код ЄДРПОУ 39475416, який є правонаступни-
ком. Претензії кредиторів у письмовій формі на юридичну адресу ТОВ 
«Ахмед Яр УА ЛІЗИНГ» приймаються протягом 2 (двох) місяців з мо-
менту публікації оголошення.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився 05 
грудня 1950 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Мико-
лаївська дорога, 32-Б, 2-А Садова, 28, відповідно до вимог ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
25.07.2019 року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя В. М. Попревич

Втрачені свідоцтво 
про право власності та свідоцтво 
про право плавання під держав-
ним прапором України на судно 

Bayliner з бортовим номером 
UA-4491-KV, зареєстроване 

на Криштоф Віталія Антоновича, 
вважати недійсними.

Вважати недійсним 
судновий білет СБ № 019814, 

бортовий реєстраційний номер 
ДНП-0247-К, зареєстрований 
26 січня 2015 року, на судно 

«Борей» №334 на ім’я 
Свириденко Сергій 
Володимирович, 

в зв’язку з втратою.

ТОВ «Київхліб Агро» повідомляє жителів Бородянської селищної ра-
ди (колишньої Новогребельської сільської ради) Бородянського ра-
йону Київської області та Людвинівської, Гавронщинської, Липівської, 
Андріївської, Королівської, Юрівської сільських рад Макарівського ра-
йону Київської області та Макарівської селищної ради Макарівського 
району Київської області, власників пасік, рибогосподарств та праців-
ників лікувальних закладів про те, що  на полях, що знаходяться на те-
риторії вказаних адміністративно-територіальних одиниць та перебу-
вають в користуванні ТОВ «Київхліб Агро», буде проведено авіаційну 
обробку посівів із застосуванням інсектицидів (карта-схема полів зна-
ходиться на дошках оголошень населених пунктів та в приміщеннях 
органів місцевого самоврядування).

Обробка буде проводитись з 18.07.2019 по 22.07.2019 включно пре-
паратом Белт 480 SC, KC, інсектицид, діюча речовина флубендіамід, 
480 г/л (посвідчення про державну реєстрацію Серія А № 07087).

Строки виходу людей на ділянки, що межують із обробленими ін-
сектицидом для проведення механізованих робіт — 3 дні, для ручних 
робіт – 7 днів.

 ТОВ «Землі Київщини» повідомляє жителів Бородянської селищ-
ної ради (колишньої Новокорогодської та Дмитрівської сільських рад) 
Бородянського району Київської області, власників пасік, рибогоспо-
дарств та працівників лікувальних закладів про те, що  на полях, що 
знаходяться на території вказаних адміністративно-територіальних 
одиниць та перебувають в користуванні ТОВ «Землі Київщини», бу-
де проведено авіаційну обробку посівів із застосуванням інсектици-
дів (карта-схема полів знаходиться на дошках оголошень населених 
пунктів та в приміщеннях органів місцевого самоврядування).

Обробка буде проводитись з 18.07.2019 по 22.07.2019 включно пре-
паратом Белт 480 SC, KC, інсектицид, діюча речовина флубендіамід, 
480 г/л (посвідчення про державну реєстрацію Серія А № 07087).

Строки виходу людей на ділянки, що межують із обробленими ін-
сектицидом для проведення механізованих робіт — 3 дні, для ручних 
робіт — 7 днів.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання в 
порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився 
01.09.1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Французь-
кий бульвар, 1/3, кв.15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 25.07.2019 року о 10 
годині 00 хвилин та 10.09.2019 року о 10 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання в 
порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який народився 
15.12.1971 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 48/1, кв. 87, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 24.07.2019 року об 11 
годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про прийняття учасниками рішення щодо припинення юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА 

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНД-ЛІЗ», код ЄДРПОУ 31502612, місцезна-
ходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 25Б. 
Учасниками Товариства 10.07.2019 р. прийнято рішення про припинен-
ня Товариства шляхом приєднання. Порядок заявлення кредиторами 
вимог — шляхом письмового звернення за місцезнаходженням Това-
риства. Строк заявлення кредиторами вимог, що не забезпечені дого-
ворами, становить 30 днів з дати опублікування цього повідомлення, 
якщо вимоги забезпечені договорами — 2 місяці з дати опублікуван-
ня цього повідомлення.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Верта-
шеву Олену, що мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 227, ст. 53 КК № 5237 Турецької Республіки, для участі у судо-
вому засіданні та вручення обвинувального акта по кримінальній спра-
ві 431/363/19 за провадж. 1-м/431/3/19.

Судове засідання відбудеться 19 липня 2019 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-а, судова зала №4.

З моменту розміщення цієї інформації в засобах масової інформації 
вважається, що Верташева О. отримала судовий виклик.

Суддя Логвіненко Т. Г.

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: GL22N08142
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земля

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

02.08.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43376-asset-sell-id-204825

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

(Заява № 34345/10 та 2 інші)

Стислий виклад рішення від 6 червня 2019 року
З 2004 року заявники відбувають покарання у виді довічного позбавлення 

волі у виправних колоніях.
На момент відбування заявниками покарань, Кримінально-виконавчий ко-

декс України (далі — Кодекс) встановлював різний режим тримання засудже-
них до довічного позбавлення волі чоловіків та жінок, залежно від рівня без-
пеки виправної колонії. У зв’язку з цим право на тривалі побачення у чоловіків 
та жінок відрізнялось.

Заявники стверджували, що протягом цього часу через відсутність у них 
прав на тривалі побачення, вони втратили тісні зв’язки зі своїми родинами.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за статтею 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) у поєднанні зі статтею 8 Конвенції на дискримінацію 
через різні права на побачення, передбачені Кодексом до внесення у нього змін 
у 2014 році, для засуджених до довічного позбавлення волі чоловіків та для за-
суджених до довічного позбавлення волі жінок.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд не знайшов жодного об-
ґрунтування для надання засудженим до довічного позбавлення волі чолові-
кам інших прав на тривалі побачення, аніж ті, якими користувалися засуджені 
до довічного позбавлення волі жінки. У зв’язку з цим Європейський суд зазна-
чив, що зазначених міркувань достатньо для висновку, що оскаржувана заяв-
никами різниця у ставленні порушила статтю 14 Конвенції у поєднанні зі стат-
тею 8 Конвенції.

Разом з тим Європейський суд вказав, що внесені до Кодексу зміни 2014 ро-
ку поставили засуджених до довічного позбавлення волі чоловіків і жінок в од-
накове становище щодо права на тривалі побачення.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено статтю 14 Конвенції у поєднанні зі стат-

тею 8 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, 

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

(i) 3000 (три тисячі) євро першому заявнику та по 1 500 (тисячу п’ятсот) євро 
другому і третьому заявникам та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро першому заявнику та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись йому, в якості компенсації судових та 
інших витрат, які мають бути сплачені безпосередньо на банківський рахунок 
пана Т. Калмикова;

(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;

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

 

СПРАВА «ГАРУМОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF GARUMOV v. UKRAINE)

(Заява №70043/17)

Стислий виклад рішення від 6 червня 2019 року
У червні 2017 року заявника затримали за підозрою у викраденні людини. Пе-

черський районний суд міста Києва (далі — районний суд), погодившись з наведе-
ними слідчим підставами, обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою. Заявника помістили до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). З різ-
них підстав строк тримання його під вартою під час досудового слідства неоднора-
зово продовжувався.

У грудні 2017 року Кагарлицький районний суд Житомирської області (далі — 
суд першої інстанції) залишив без змін обраний заявнику запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, посилаючись на ті самі підстави, що й на стадії досудового 
слідства. Під час розгляду справи судом першої інстанції строк тримання заявника 
під вартою неодноразово продовжувався з аналогічних підстав.

Заявник неодноразово звертався до суду з клопотанням про зміну запобіжно-
го заходу на домашній арешт, у тому числі і з посиланням на незадовільний стан 
здоров’я. Через поганий стан здоров’я на судові засідання заявника привозила ка-
рета швидкої допомоги. Суди не розглянули його аргументи.

З липня 2017 року заявник проходив лікування у медичній частині СІЗО у зв’язку 
з інсультом. Йому було призначено медикаментозне лікування та рекомендовано 
стаціонарне лікування, однак СІЗО цю рекомендацію не виконав. Заявник переніс 
ще один інсульт. Через тривалий час заявника було переведено на лікування до 

спеціалізованого медичного закладу. У 2018 році заявника визнали інвалідом дру-
гої групи.

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 ненадання йому належної медичної допомоги під час три-
мання під вартою. Також заявник скаржився за підпунктом «с» пункту 1 та пункта-
ми 3 і 4 статті 5 Конвенції на свавільність та безпідставність рішень національних 
судів щодо тримання його під вартою.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд дійшов 
висновку, що невиправдані затримки у наданні органами влади заявнику медичної 
допомоги після встановлення його захворювання, незабезпечення його поміщен-
ня до лікарні для додаткового обстеження і стаціонарного лікування та подальше 
погіршення стану його здоров’я є достатніми ознаками серйозної неспроможності 
держави-відповідача надати йому належну медичну допомогу під час тримання під 
вартою. Європейський суд констатував порушення статті З Конвенції.

Щодо скарг заявника за підпунктом «с» пункту 1, пунктами 3 і 4 статті 5 Конвен-
ції Європейський суд зазначив, що не розглянувши конкретні факти ситуації заяв-
ника та по суті посилаючись постійно на тяжкість інкримінованих йому обвинува-
чень, органи влади продовжували строк тримання заявника під вартою до розгля-
ду його справи судом на підставах, які не можуть вважатися «достатніми» та «від-
повідними» та констатував порушення пункту З статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 3 Конвенції на відсут-

ність доступу до належної медичної допомоги під час гримання під вартою та скар-
ги за пунктом 3 статті 5 Конвенції;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику  

10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована 
у національну 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 роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діяти-
ме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Київська +10 +15 +20 +25 Черкаська +10 +15 +20 +25
Житомирська +9 +14 +17 +22 Кіровоградська +10 +15 +20 +25
Чернігівська +10 +15 +20 +25 Полтавська +10 +15 +20 +25
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +10 +15 +20 +25
Закарпатська +10 +15 +20 +25 Одеська +14 +19 +23 +28
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Волинська +9 +14 +17 +22 Харківська +10 +15 +22 +27
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Австрійське «браво» для музикантів 
Луганського оркестру

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Оркестр об-
ласної філармонії побував 
з гастролями в Австрії. Кон-
цертний тур Академічного 
симфонічного оркестру Лу-
ганської обласної філармонії, 
який евакуювали з тимчасо-
во окупованої території, цьо-
го разу проходив у межах ро-
ку культури України в Австрії і 
Австрії в Україні.

Розпочали свої виступи лу-
ганчани з європейського цен-
тру класичної музики велич-
ного міста Відень у залі Мо-
царта Віденського концерт-
хауса. Для першого знайом-
ства із слухачами музиканти 
виконали під керівництвом го-
ловного почесного диригента 
Курта Шміда авторські компо-
зиції маестро й твори, напи-
сані у співавторстві з компо-
зитором і художником Пете-
ром Котасеком.

Курт Шмід — давній друг 
луганських музикантів, він 

першим приїхав до Сєверо-
донецька, коли оркестр фі-
лармонії відновлював роботу, 
всіляко підтримував музикан-
тів і влаштував перші, вже за 
часів воєнних дій на сході, за-
кордонні гастролі.

Перший концерт оркестру в 
Австрії видався дуже емоцій-
ним та насиченим. Слухачі не 
відпускали музикантів і вітали 
гучними оплесками. На знак 
поваги й вдячності Академіч-
ний симфонічний оркестр на 
біс виконав відомий не тільки 
в Україні, а й в Австрії «Запо-
різький марш».

Під час другої творчої зу-
стрічі, яка відбулася у м. Зем-
меринг, українські музиканти 
запросили всіх присутніх до 
неповторної подорожі мелоді-
ями вітчизняної класики. До-
помагала їм у цьому народ-
на артистка України, соліст-
ка Віденської опери Вікторія 
Лук’янець. Завершилося га-
строльне турне у місті Інсбрук 
— столиці федеральної землі 
Тіроль.

До бібліотеки — у медіатеку
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОСЛУГИ. На базі Сум-
ської бібліотеки №4 запрацю-
вала перша в обласному цен-
трі медіатека, створена в меж-
ах проєкту-переможця гро-
мадського бюджету. Його ав-
тори — квартальні Надія Отич 
і Ніна Верхуша, депутат місь-
кої ради Дмитро Наталуха — 
свого часу виступили з такою 

ініціативою від імені мешкан-
ців вулиці Добровільної та при-
леглих мікрорайонів.

Як розповіла начальни-
ця відділу культури Сумської 
міськради Наталія Цибуль-
ська, мультимедійний центр 
місцевої громади стане міс-
цем для зустрічей, відпочин-
ку, спілкування, де дорослі й 
діти можуть отримати широ-
кий спектр послуг за допомо-
гою сучасних технологій. Тут 

облаштовано ігрову кімнату 
з ляльковим театром для ді-
тей та стендом пісочної ані-
мації, простору залу з нови-
ми зручними меблями, сучас-
ною технікою. До послуг від-
відувачів фото- й відеокаме-
ри, акустична система, плаз-
ма, 3D-ручки та інтерактивна 
дошка, конструктори, робото-
техніка й інше обладнання, а 
також зона релаксу з масаж-
ним кріслом.

Для реалізації проєкту з 
міського бюджету надали май-
же мільйон гривень. Відтак у 
межах громадського бюдже-
ту депутати розглядають ще 
два проєкти, які подали пред-
ставники цього мікрорайону 
міста. Сумчани переконані: та-
ка форма співпраці населення 
та влади дає змогу правильно 
визначати і робити акценти у 
вирішенні тих чи тих проблем-
них питань.

Пісні, що йдуть від серця
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Відвідуючи Шевченківські місця на Черкащині, 
не раз ловив себе на думці, що Тарас Григорович не міг не ста-
ти поетом і художником, адже тут сама природа, особлива ау-
ра місцевості благословенного краю дає поштовх до творчос-
ті. Цю думку підтверджує велика кількість талантів серед міс-
цевих жителів, нащадків Кобзаря. Скажімо, тутешній бард із 
Кирилівки Звенигородського району Вадим Прищепов уже не 
один рік вражає односельців своїми піснями. Вони — про жит-
тя, про вічне, про Україну. Недавно на фестивалі «Мелодії сер-
дець Кобзаревого краю» в Звенигородці він представив спо-
внені глибоким філософським змістом свої пісні «Житель зем-
лі» та «Пора прокидатися». А романс «Спогад» на слова Олек-
сандра Олеся, який він виконав у дуеті з Наталією Карпенко, 
змусив слухачів просльозитися.

Загалом фестиваль відкрив чимало нових імен і допоміг 
утвердитися вже відомим виконавцям. Приміром, звенигород-
ський бард Дмитро Савіцький своїми піснями зачарував усіх 
присутніх. Їхні симпатії завоював і Михайло Кобеняк із Вільхів-
ця. Він разом із Мариною Сіманайть і Вітою Діденко подару-
вав слухачам українську народну пісню «Чом ти не прийшов».

Багато гарних мелодій, пісень, композицій виконали учасни-
ки фестивалю, який вчетверте організовує Звенигородська ра-
йонна рада. Її голова Володимир Кучер переконаний, що це пі-
сенне свято стане традиційним, адже в ньому є велика потре-
ба жителів краю.

Вокальне тріо у складі Віти Діденко, Михайла Кобеняка  
і Марини Сіманайть полонило серця слухачів
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Новий путівник допоможе гостям Ужгорода
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. В Ужгороді, до 
якого щороку приїздять де-
сятки тисяч гостей і де є чи-
мало цікавих місць, полегши-
ли туристам життя. Тут ви-
дали «Ужгородську карту» 
— путівник для тих, хто хоче 

пройтися всіма туристичними 
привабами міста та сфотогра-
фуватися біля них.

Автори видання Ірина та Ана-
толій Пасєвичі витратили рік, 
щоб описати кожну з історич-
них та архітектурних пам’яток, а 
також сучасних об’єктів, які мо-
жуть зацікавити туриста. Зага-
лом у книзі 36 описів.

Одночасно з авторами пра-
цювали ковалі-скульптори 
Степан Руснак і Роман Мур-
ник. Вони виготовили з металу 
36 виробів у вигляді гральних 
карт із символікою Ужгорода. 
Ці карти можна знайти на ву-
лицях і площах, де містяться 
знакові для міста об’єкти. Від-
так туристи, викладаючи в Ін-

стаграм чи інші соціальні ме-
режі світлини, зроблені в цих 
місцях, стають учасниками 
своєрідного квесту.

Користування «Ужгород-
ською картою» та пошуки 
«гральних карт» додають йо-
го гостям драйву в пізнанні 
минувшини й вивченні сучас-
ного світу міста над Ужем.

Австрійські слухачі не відпускали музикантів і вітали талановитих артистів гучними оплесками

Солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець підтримала 
луганських музикантів під час їхніх гастролей в Австрії
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