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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Субсидії цьогоріч точно 

не зменшать . Цей 
опалювальний сезон усі, хто 

їх оформив, пройдуть на 
задокументованих 

умовах. Принцип 
оформлення 

субсидій не 
зміниться й 

наступного року».

Подвиг не має  
часових меж

УШАНУВАННЯ. У парку Вічної Слави в Києві Президент Во-
лодимир Зеленський і Голова Верховної Ради Дмитро Разум-
ков із нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України покла-
ли квіти до могили Невідомого солдата та хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять тих, хто поклав життя на вівтар перемоги. 

Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook: «28 
жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було 
очищено від нацистських окупантів. Цей день — визначна ві-
ха на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції 
в Другій світовій війні. З пекельної брами тієї війни вийшла ціла 
генерація українських героїв, і сьогодні вагома нагода згада-
ти, подякувати та вклонитися доземно їм усім. Солдатам і офі-
церам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-ви-
звольного руху, руху опору, цивільним громадянам — усім, хто 
самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу. Їхній по-
двиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України 
гідно тримати високу планку української військової традиції». 

21,683 млрд м3

становлять запаси природного газу в 
підземних сховищах. Це на 27% більше, 

ніж рік тому
АКТУАЛЬНО. Чинна  система пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом вичерпує свій ресурс

Хоч скільки  
автобус латай,  
новим він не стане

Прем’єр-міністр про принцип справедливості  
під час нарахування житлових субсидій

3 4
РОЗВИТОК ГАЛУЗІ 

Старший політичний аналітик 
Центру європейської політики 
Аманда ПОЛ: «Україна зобов’язана 
продовжувати розпочаті політичні 
й економічні реформи»

ЕКСКЛЮЗИВ

Глибока переробка 
сільськогосподарської продукції 
в Україні — перспективний 
напрям, але він потребує 
державної підтримки
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Що святкує Україна?
ПОГЛЯД. День визволення нашої Вітчизни від гітлерівських окупантів і досі залишається 
заполітизованою датою

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

20 жовтня 2009 року тодішній 
Президент Віктор Ющен-

ко підписав указ «Про День ви-

зволення України від фашист-
ських загарбників», яким фак-
тично узаконив фальсифікова-
ну його попередником Леонідом 
Кучмою хронологію завершен-
ня бойових дій на території на-

шої Вітчизни у роки Другої сві-
тової війни.

Для істориків не таємниця, що 
перше відзначення повного визво-
лення України від німецько-фа-
шистських загарбників відбулось 

14 жовтня 1944 року з ініціативи 
Микити Хрущова, який за нака-
зом Сталіна очолював уряд УРСР 
— Раду народних комісарів. Офі-
ційною підставою для святкуван-
ня стало вигнання загарбників із 

села Лавочне Сколівського райо-
ну Дрогобицької (нині Львівської) 
області — останнього окуповано-
го населеного пункту УРСР 
станом на початок радян-
сько-німецької війни. 
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європейський суд з прав людини Та україна

повІсТка про виклик
Підозрюваній Ліхалат Наталії Олександрівні, 

22.10.1986 р.н., зареєстрованій за адресою: м. Луганськ, 
квартал Мирний, буд. 19, кв. 12, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.10.2019 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
буд. 18, до старшого слідчого Кременчуцької Л. О., для 
відкриття матеріалів та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22019130000000130 
від 27.06.2019.

У Красноармійському міськрайонному судді Доне-
цької області знаходиться кримінальне провадження 
щодо Захарова Дмитра Володимировича, обвинува-
ченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий роз-
гляд якого відкладено на 11:00 годину 06 листопа-
да 2019 року.

Обвинуваченому Захарову Дмитру Володимиро-
вичу необхідно з’явитись об 11:00 годині 06 листопа-
да 2019 року до зали судового засідання № 6 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20.

Суддя Стоілова Т. В.

повІсТка про виклик
Підозрюваному Айрапетяну Гегаму Аветіковичу, 

04.06.1970 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Барбюса, б. 18-А, кв. 10, згідно зі ст. ст. 
133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 31.10.2019 о  
10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого 
Чумакова Є. Р., для відкриття матеріалів та проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000302 від 06.09.2018.

У Красноармійському міськрайонному суді Доне-
цької області знаходиться кримінальне провадження 
щодо Кімаковського Ігоря Володимировича, обвину-
ваченого 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 відкладено на 10:30 годину 06 листо-
пада 2019 року.

Обвинуваченому Кімаковському Ігорю Володими-
ровичу необхідно з’явитись о 10:30 годині 06 листо-
пада 2019 року до зали судового засідання № 6 Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20.

Суддя Стоілова Т. В.

повІсТка про виклик
Підозрюваному Ружанському Станіславу Валенти-

новичу, 19.10.1978 р.н., зареєстрованому за адресою: 
Луганська область, м. Перевальськ, вул. Леніна, б. 46, 
кв. 30, згідно зі ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно 
з’явитися 31.10.2019 о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Шеренгова Н. В., для відкрит-
тя матеріалів та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22018101110000015 від 
23.01.2018.

В провадженні Дружківського міського суду Донецької 
області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримінальне про-
вадження № 1-кп/229/108/2019 відносно обвинуваченого 
Проценка Юрія Олександровича, 08 вересня 1963 року на-
родження, за ст. 258-3 ч.1, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 2, ст. 27  
ч. 3, ст. 258 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 146 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 438  
ч. 1 КК України, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка 
Донецької області, вул. Постишева, буд. 38, кв. 4.

Суд викликає обвинуваченого Проценка Юрія Олексан-
дровича для розгляду кримінального провадження на 05 
листопада 2019 року о 09:00, яке відбудеться в залі №4 на 
1 поверсі за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. 
Енгельса, 45.

Суддя О. М. Грубник 

повІсТка про виклик
Підозрюваному Мордасову Антону Миколайовичу, 

15.05.1975 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
область, м. Щастя, кв. Енергетиків, 11/99, згідно зі ст. ст. 
133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 31.10.2019 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого 
Шеренгова Н. В., для відкриття матеріалів та проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000311 від 06.09.2018.

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 05 листопада 
2019 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться у 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

повІсТка про виклик
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 

134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання об 11 год. 00 хв. 04 листопада 2019 
року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя піндрак о. о., судді антонюк о. в., Місінкевич а. л., 
конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК Укра-
їни. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримі-
нальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 
року народження, Байрачного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича в 
судове засідання на 06 листопада 2019 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Розшукуються спадкоємці Костіної 
Раїси Іванівни, 05 березня 1942 р.н., по-
мерлої 12 грудня 2018 р. Можливим 
спадкоємцям звертатися до приватно-
го нотаріуса Харківського міського но-
таріального округу В. А. Свергунової за 
адресою: місто Харків, вулиця Валенти-
нівська, 22, тел. 781-27-58.

повІсТка про виклик оБвинуваЧеноГо
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться за адресою: м. Сторо-

жинець, вул. Чернівецька, 6 (тел./факс (0235) 2-17-04, ел. адреса: inbox@st.cv.court.gov.ua) викликає 
Василькову Галину Вікторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалеж-
ності, 22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12014260110000622, 
до суду об 11-00 год. 06 листопада 2019 року на судовий розгляд кримінального проваджен-
ня, в якому здійснюється спеціальне судове провадження.

наслідки неявки в судове засідання
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснюватиметься у 

спеціальному судовому провадженні згідно зі ст. 323 КПК України у Вашій відсутності.
Крім того, Сторожинецький районний суд Чернівецької області повідомляє Василь-

кову Галину Вікторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалеж-
ності, 22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. ч. 3, 4, 5 
ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за  
№ 12014260110000622, розгляд якого здійснюється в спеціальному судовому прова-
дженні, що о 10-00 год. 06 листопада 2019 року призначено судове засідання по роз-
гляду заяви адвоката Павленка М. В. про роз’яснення судового рішення.

наслідки неявки в судове засідання
Згідно з ч. 2 ст. 380 КПК України неприбуття в судове засідання осіб, які були на-

лежним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз’яснення рішення.
Головуючий суддя Дедик Н. П.

В провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/362/2019 від-
носно Филиппова С. А. та Ісаєва С. В. за  
ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що підготовче судове засі-
дання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 05.11.2019 ро-
ку о 12:30 в приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обви-
нувачених в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Васильє-
ва Олександра Модестовича для розгля-
ду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судово-
го провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016010000000247 відносно Васильє-
ва Олександра Модестовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 
05.11.2019 о 10 год. 45 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Новик В. П.

Деснянський районний суд м. Києва 
викликає обвинуваченого Кукурекіна Кос-
тянтина Васильовича, 09.04.1977 року на-
родження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Ле-
ніна, 31), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 05 лис-
топада 2019 року о 13 год. 45 хв. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під голо-
вуванням судді колегаєвої с. в.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 жовтня 2019 р. № 994-р 
Київ

про внесення змін до пункту 1  
розпорядження кабінету Міністрів україни  

від 25 жовтня 2017 р. № 831
Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 

р. № 831  «Питання управління державними закладами професійної (професійно-
технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 96, ст. 2939) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 23 жовтня 2019 р. № 994-р

зМІни, 
що вносяться до пункту 1 розпорядження кабінету Міністрів україни  

від 25 жовтня 2017 р. № 831
1. У підпункті 1:
1) в абзаці десятому слово «навчально-виробничого» замінити словом «освітнього»;
2) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів за-

кладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Киє-
ва;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами два-
надцятим і тринадцятим;

3) після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«звільнення з посади директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з 

обласних бюджетів, бюджету м. Києва, у зв’язку із закінченням строку дії строкового тру-
дового договору (контракту), а також достроково відповідно до законодавства;

продовження трудових відносин з директорами закладів освіти, фінансування яких 
здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва, на підставі та умовах строкового 
трудового договору (контракту);

укладення додаткових угод до строкового трудового договору (контракту) з дирек-
торами закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюдже-
ту м. Києва;

ведення та зберігання трудових книжок і особових справ директорів закладів освіти, 
фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва;».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом шістнадцятим.
2. У підпункті 2:
1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів за-

кладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення — 
обласних центрів;».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
2) після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
«звільнення з посади директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з 

бюджетів міст обласного значення — обласних центрів, у зв’язку із закінченням стро-
ку дії строкового трудового договору (контракту), а також достроково відповідно до за-
конодавства;

продовження трудових відносин з директорами закладів освіти, фінансування яких 
здійснюється з бюджетів міст обласного значення — обласних центрів, на підставі та 
умовах строкового трудового договору (контракту);

укладення додаткових угод до строкового трудового договору (контракту) з директо-
рами закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного зна-
чення — обласних центрів;

ведення та зберігання трудових книжок і особових справ директорів закладів осві-
ти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення — обласних 
центрів;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим.

 

справа «Тов «свІТ розваГ» Та ІнШІ проТи україни» 
(CASE OF SVIT ROZVAG, TOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 13290/11 та 2 інші)

стислий виклад рішення від 27 червня 2019 року
У 2009 році після пожежі в одному з гральних закладів, внаслідок якої дев’ять осіб 

загинуло та одинадцять постраждало, серед вжитих державною владою заходів було 
негайне зупинення Міністерством фінансів України дії усіх ліцензій на провадження 
діяльності з організації та проведення азартних ігор строком на один місяць та при-
йняття Верховною Радою України (далі — ВРУ) Закону «Про заборону грального біз-
несу». Хоча Президент України наклав вето на зазначений Закон, ВРУ його подола-
ла, і він набрав чинності. Усі ліцензії були анульовані. Заявники звернулися до судів 
із позовами про відшкодування шкоди, проте вони були залишені без задоволення.   

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на анулювання їхніх ліцензій на проваджен-
ня діяльності з організації та проведення азартних ігор та ненадання їм відшкодуван-
ня. Друга заявниця також скаржилася за цією статтею на зупинення дії її ліцензії на-
казом Міністерства фінансів України. Крім того, перший заявник та друга заявниця 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що національні суди не взяли до уваги їх 
посилання на положення Конвенції та практику Європейського суду, а також за стат-
тею 13 Конвенції на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з 
порушенням їхніх прав за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.

Розглянувши скарги першого заявника та другої заявниці за пунктом 1 статті 6 
Конвенції, Європейський суд щодо скарги першого заявника дійшов висновку, що у 
нього недостатньо підстав для визнання тлумачення законодавства національними 
судами свавільним та явно необґрунтованим та постановив відсутність порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції щодо першого заявника. Скаргу другої заявниці за пунк-
том 1 статті 6 Конвенції Європейський суд оголосив неприйнятною як необґрунтова-
ну відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги заявниці за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на зупинен-
ня дії її ліцензії Європейський суд повторив, що правові норми, на яких ґрунтуєть-
ся втручання держави у мирне володіння майном, повинні бути достатньо доступни-
ми, точними та передбачуваними у їх застосуванні. Європейський суд зауважив, що 
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» містив ви-
черпний перелік підстав та порядок анулювання ліцензій, і ніщо у законодавстві не 
вказувало, що органи виконавчої влади могли зупинити дію ліцензій. Європейський 
суд дійшов висновку, що в результаті тлумачення судами національного права по-
вноваження органів виконавчої влади не обмежувалися жодною нормою, яка б до-
статньо чітко визначала обсяг та умови здійснення їхніх повноважень, отже не перед-
бачала і захисту від свавілля. З огляду на те, що положення національного законо-
давства не відповідали вимогам якості «закону», Європейський суд дійшов висновку 
про незаконне зупинення дії ліцензії другої заявниці та констатував порушення стат-
ті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Розглянувши скарги усіх заявників за статтею 1 Першого протоколу до Конвен-
ції на анулювання їхніх ліцензій, Європейський суд нагадав, що будь-яке втручан-
ня, окрім того, що воно має бути законним, повинно бути пропорційним. Європей-

ський суд звернув увагу, що спеціальне законодавство щодо ліцензування передба-
чало анулювання ліцензій лише за певних обставин, жодна з яких не мала місце у си-
туації заявників. Зазначивши, що він не розглядає питання доцільності дозволу або 
заборони грального бізнесу загалом або в Україні зокрема, Європейський суд зосе-
редив свою увагу саме на Законі України «Про заборону грального бізнесу» та спо-
собі його застосування до заявників. Європейський суд дійшов висновку, що по су-
ті Законом не передбачався перехідний період, проте протягом більшої його частини 
дія ліцензій заявників вже була зупинена наказом Міністерства фінансів України, що 
є порушенням, яке Європейський суд встановив щодо другої заявниці. Законом та-
кож не передбачалося надання відшкодування власникам ліцензій у зв’язку з їх ану-
люванням. Крім того, формулювання Закону як тимчасового обмежувального захо-
ду додавало ситуації невизначеності та вказувало на відсутність узгодженості у полі-
тиці національних органів влади. З огляду на зазначене Європейський суд встановив 
порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку зі способом, у який бу-
ло скасовано ліцензії заявників.

Стосовно скарг другої заявниці та третього заявника за статтею 13 Конвенції Єв-
ропейський суд зазначив, що окремого питання за цією статтею не виникає з огля-
ду на підстави встановлення порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує неприйнятною скаргу другої заявниці за пунктом 1 статті 6 Конвенції, 

а решту скарг у заявах — прийнятними;
3. Постановляє, що не було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо першо-

го заявника;
4. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції що-

до другої заявниці у зв’язку із зупиненням дії її ліцензії;
5. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції у 

зв’язку з анулюванням ліцензій заявників;
6. Постановляє, що немає необхідності розглядати окремо скаргу за статтею 13 

Конвенції щодо другої та третього заявників;
7. Постановляє, що встановлення порушень само собою становить достатню 

справедливу сатисфакцію будь-якої моральної шкоди, якої зазнали заявники;
8. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточно-

го відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити 
заявникам такі суми, що мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за 
курсом, на день здійснення платежу:

(i) 300 000 (триста тисяч) євро першому заявнику та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування матеріальної шкоди;

(ii) 58 500 (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот) євро другій заявниці та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування матеріаль-
ної шкоди;

(iii) 135 000 (сто тридцять п’ять тисяч) євро третьому заявнику та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування матеріаль-
ної шкоди;

(iv) 17 000 (сімнадцять тисяч) євро першому заявнику, 2 200 (дві тисячі двісті) єв-
ро другій заявниці та 214 (двісті чотирнадцять) євро третьому заявнику та додатко-
во суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявникам, в якості компенса-
ції 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;

9. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

Інформацію надано урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +2 +7 Черкаська -2 +3 +2 +7

Житомирська -2 +3 +2 +7 Кіровоградська -2 +3 +3 +8
Чернігівська -2 +3 +1 +6 Полтавська -2 +3 +1 +6
Сумська -2 +3 0 +5 Дніпропетровська -2 +3 +4 +9
Закарпатська 0 +5 +7 +12 Одеська +3 +8 +6 +11
Рівненська -2 +3 +2 +7 Миколаївська +3 +8 +7 +12
Львівська -2 +3 +2 +7 Херсонська +3 +8 +7 +12
Івано-Франківська -2 +3 +2 +7 Запорізька +2 +7 +6 +11
Волинська -2 +3 +2 +7 Харківська -2 +3 +4 +9
Хмельницька -2 +3 +2 +7 Донецька +2 +7 +5 +10
Чернівецька -2 +3 +2 +7 Луганська +1 +6 +5 +10
Тернопільська -2 +3 +2 +7 Крим +4 +9 +7 +12
Вінницька -2 +3 +3 +8 Київ 0 +2  +4 +6
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Поліетилен  
у відставку!

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Понад 1300 паперових пакетів роздали школярі 
селища Катеринопіль на Черкащині в один із жовтневих днів по-
близу великих магазинів та підприємств, щоб привернути ува-
гу дорослих до збереження довкілля. Більш як сотня хлопців і ді-
вчат узяла участь в акції «Діти проти поліетилену». вони протя-
гом кількох місяців виготовляли паперові пакети.

Діти зайшли до приватних магазинів і віддали частину пакетів 
касирам, щоб ті пропонували людям альтернативу поліетилено-
вим. А ще завітали до торговельних яток неподалік центру сели-
ща — віддали свої поробки, до речі, високої якості, підприємцям, 
які торгують різними товарами.

Більшість покупців і продавців прихильно поставилася до та-
кої ініціативи.

Майстер-клас із виготовлення крафтових пакуночків, які мо-
жуть повноцінно замінити поліетиленові, продемонстрували у 
приміщенні Катеринопільської центральної районної бібліотеки.

«На превеликий жаль, експонатів небагато, але сподіваємо-
ся, що і рідні й односельці зможуть поповнити музейну колекцію, 
яка мовчазно, але переконливо розповідатиме про гордість Лу-
ганщини», — підкреслює Тетяна Коваленко.

ФОТОФАКТ

ГАРБУЗОВЕ ЗАКРИТТЯ СЕЗОНУ. У Черкасах парковий сезон 
закрили святом гарбуза. Там було все: тематичні перегони, битви 
мішками на колоді, пісні й танці, жарти й розіграші. одне слово, ве-
селощів — ніби гарбузів у мішку: по зав’язку. Гарбузові смаколики 
та інші не менш смачні призи надали постійні спонсори й партне-
ри Черкаської дирекції парків: Тов «Черкасиенергозбут», компа-

нія «Бон Буасон», ТМ «волошкове поле», Черкаська жіноча сотня 
вільного козацтва. 

А неймовірно святкову атмосферу допомагали створювати во-
кальні ансамблі дитячої школи мистецтв, музичної школи №2, ду-
ет «Мелодія», школа бойового гопака та інші небайдужі учасники 
свята.  

Мрій — і виростуть крила! 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

КІНО. Четвертий Міжнарод-
ний кінофестиваль «Місто мрії» 
відбувся у Рівному за підтрим-
ки міської ради та Державного 
агентства України з питань кі-
но. Кожен охочий упродовж чо-
тирьох днів міг безплатно долу-
читися до перегляду унікальних 
фільмів у національній і міжна-
родній програмах:  ігрове, до-
кументальне й анімаційне кі-
но. особливо ретельно вивчало 
конкурсну програму, яка скла-
далася із півсотні фільмів, при-
скіпливе журі. Саме їх підібрали 
з 500 тих, що надійшли від мит-
ців із 57 країн — ось таким попу-
лярним уже став рівненський кі-
нофестиваль.

«Ми створили його не ли-
ше задля популяризація нашо-
го міста, а й щоб дарувати лю-
дям щирі емоції, — каже дирек-
тор кінофестивалю член Україн-
ської кіноакадемії віктор Булига. 
— Для когось, як-от для Мико-
ли Кирильчука, участь у фести-
валі стала трампліном для напи-
сання кіносценаріїв, хтось про-
сто відкрив для себе наше міс-
то з його неповторною творчою 
аурою. Бо кіно — це не пафос і 
гламур, а насамперед глядач із 
його внутрішнім світом. він голо-
вний арбітр і нашого фестивалю, 
й українського кіно загалом».

відкрив фестиваль фільм 
«Східняк» про російсько-

українську війну з народним 
артистом України Богданом 
Бенюком у головній ролі. він 
захопив залу. До слова, торік 
Богдан Бенюк очолював журі 
третього міжнародного фес-
тивалю.

«вдячний організаторам за 
проблематику фільмів: тут і вій-
на на сході, й історичне минуле 
України та нелегкі проблеми су-
часності. одразу ж після пере-
гляду тут, у залі, можна поспіл-
куватися з авторами стрічок», 
— каже рівнянин Роман Ко-
валь. Тобто головний арбітр — 
глядач  — задоволений.  

Цілком можливо, із часом Рів-
не перетвориться на західно-
українські Канни, бо назва кіно-
імпрези, погодьтеся, символіч-
на. Коли ж мрієш про велике та 
ще й докладаєш цілеспрямова-
них зусиль, мрії здійснюються. 
Принаймні, так було з рівнен-
ським кінофестивалем. «Ми теж 
хочемо мати мрію!» — сказали 
торік представники об’єднаних 
громад краю. Їх підтримав Рів-
ненський центр розвитку місце-
вого самоврядування, ставши 
партнером заходу і впровадив-
ши номінацію «Громада мрії». І 
що б ви думали? У громадах те-

пер теж знімають кіно: сучасне і 
креативне.

«Мрій — і з’явиться сила, мрій 
— і виростуть крила», — ці сло-
ва з гімну кінофестивалю про 
тих, чиї мрії не знають кордонів 
та обмежень і творять справжні 
дива. Гран-прі фестивалю пої-
де у США до режисера Крісте-
на Гервека за короткометражку 
«Телефон вітрів». 

У національній програмі пер-
шу премію розділили два філь-
ми: про василя Стуса «Заборо-
нений» (Роман Бровко) і про Та-
раса Шевченка «Тарас. Повер-
нення» (олександр Денисенко). 

Пам’ять Івана Світличного  
увічнено в його рідному селі 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЕКСПОЗИЦІЯ. вистав-
ку, присвячену творчому 
та життєвому шляху ліде-
ра руху шістдесятників Іва-
нові Світличному, відкрито 
на базі відновленої експо-
зиції в історико-меморіаль-

ному музеї села Половин-
кине Старобільського райо-
ну на Луганщині. відвідува-
чі можуть ознайомитися з 
листами його сестри Надії, 
що жила у США, до земля-
ків. У них вона висловлюва-
ла сподівання, що буде му-
зей у батьківській хаті, при-
свячений Іванові. 

Але так не судилося — ви-
йшло інакше: хату купили чу-
жі люди, а прихисток пам’ятні 
речі знайшли в сільському 
музеї. 

«Луганський обласний кра-
єзнавчий музей долучився до 
збереження пам’яті великого 
земляка й допоміг створити 
куточок на його честь у сіль-

ському музеї», — розповідає 
заступниця директора Луган-
ського обласного краєзнавчо-
го музею Тетяна Коваленко.

Стіл, стільці, годинники, 
книжки, які читали представ-
ники нової літературної ге-
нерації, дадуть змогу пори-
нути відвідувачам у 1960-ті 
роки. 

Першим кроком до оздоровлення довкілля  
стало виготовлення паперових пакетів

Відкрив фестиваль фільм «Східняк» 
про російсько-українську війну 
з народним артистом України 
Богданом Бенюком у головній ролі
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