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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ:
«Ми розглядатимемо 

можливість  
передачі великих  

залізничних проєктів  
 у концесію,  

знаходитимемо 
інвесторів»

Газосховища працюють 
у режимі відбору 

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН. Оператор газотранспортної сис-
теми державна компанія «Укртрансгаз» цієї суботи припинила 
закачувати природний газ до підземних сховищ (ПСГ) і пере-
йшла в режим роботи, який передбачає відбір блакитного па-
лива для потреб опалювального сезону 2019—2020 років. Са-
ме 2 листопада сховища перейшли від нетто-закачування до 
нетто-відбору. Того дня було відібрано 19,4 мільйона кубоме-
трів газу.

Запаси в підземних сховищах становили 21,76 мільярда ку-
бометрів, тоді як до початку опалювального сезону 2018—2019 
років Україна накопичила в ПСГ 17,2 мільярда кубів блакитно-
го палива. Цьогорічні запаси стали рекордними для країни за 
останні 10 років. Хоч для забезпечення стабільного проходжен-
ня осінньо-зимового сезону 2019—2020 років країні необхідно 
було накопичити в ПСГ не менш як 20 мільярдів кубометрів. 
УНІАН нагадує, що 12 таких сховищ, які входять до системи га-
зопостачання України й транзиту її територією, мають загаль-
ний об’єм близько 31 мільярда кубів. 

1,505 млрд дол. 
купили в жовтні українці через 

банківську систему. Це на  91,5 млн 
доларів більше, ніж продали

ВЧИНОК. Бригаді морської авіації, яка свого часу вийшла  
з окупованого Росією Криму, миколаївський адвокат  
Єгор Шишкін подарував… літак 

Міністр інфраструктури про підвищення прибутковості 
вокзалів, зокрема київського, та їх зручності для 
пасажирів

4 5
НЕРУХОМІСТЬ

Упродовж 2019 року на урядову 
«гарячу лінію» надійшло майже 
2 тисячі звернень щодо питань 
інформаційної політики та 
діяльності ЗМІ

ІНФОРМБЕЗПЕКА

Нове і вторинне житло в Україні 
невпинно зростає в ціні: у 
різних регіонах останніми 
місяцями воно подорожчало на 
11 — 15%
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Схвалено держбюджет до другого читання
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. А сьогодні головний фінансовий документ-2020 презентують  
у режимі онлайн

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Розуміючи важливість правиль-
ного розподілу коштів у галу-

зі, які нині першочергово цього по-
требують, і підвищення соціаль-

них стандартів, урядовці не при-
пиняють роботу навіть у вихідні. 
Цієї неділі відбулося позачергове 
засідання Кабінету Міністрів. Го-
ловною темою стало, звісно, обго-
ворення і схвалення проєкту бю-
джету-2020 до другого читання. 

«Ми схвалили проєкт бю-
джету-2020 до другого читан-
ня, опрацювавши висновки 
Верховної Ради. Враховуючи 
рішення РНБО та комісії що-
до розподілу коштів на інвес-
тпроєкти, бюджет ухвалено з 

доопрацюванням. Ми завер-
шимо і  якнайшвидше переда-
мо документ до Верховної  Ра-
ди. Для нас важливий широ-
кий діалог з нашими колегами 
в парламенті й Президентом, 
тому відзавтра ми будемо об-

говорювати проєкт бюджету. 
І звичайно, після подачі пред-
ставимо людям головний фі-
нансовий документ країни», 
— зазначила того дня мі-
ністр фінансів Оксана 
Маркарова. 

«Якщо розумієш,  
що слід допомагати 

армії, потрібно 
допомагати»



5 листопада 2019 року, вівторок, № 211 www.ukurier.gov.ua 11

європейський суд з прав людини та україна

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

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

G22N012782

Комплекс будівель, які розташовані за адресою:  
Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 8А,  
загальною площею 2334,6 кв. м (інв. №020005)  
та основні засоби в кількості 548 од.

Дата проведення відкритих торгів Перші відкриті торги (аукціон) — 08.11.2019
(аукціону)/електронного аукціону Другі відкриті торги (аукціон) — 15.11.2019
   Треті відкриті торги (аукціон) — 22.12.2019
   Четверті відкриті торги (аукціон) — 29.11.2019
   П’яті відкриті торги (аукціон) — 06.12.2019
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення
(аукціону)/ електронного аукціону  відкритих торгів (аукціону)/електронного
   аукціону по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Чернишенка Кирила 
Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваче-
ного Чернишенка Кирила Олександровича, 02 травня 1973 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Войткова, буд. 12, в судове засідання з розгляду криміналь-
ного провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого здійсню-
ється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 11 лис-
топада 2019 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження №423/1023/17-к, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015130000000383 від 
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт Новотошківське, вул. Ле-
ніна, буд. 15.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд 
Луганської області викликає Скнипу Ірину Іванівну у судове засідання, 
що відбудеться 15 листопада 2019 року о 09 год. 30 хвилин в залі су-
дових засідань Попаснянського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 

оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомленою 
з його змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Тарєєв Д. С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) 
викликається 12.11.2019 року об 11-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгля-
ді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) у складі головуючої судді 
Мельник І. Г., суддів Вайновського A. M., Копилової Л. В. розглядає кримінальне 
провадження за № 22017050000000276 відносно Аграновича Олександра Володи-
мировича, 29.10.1967 року народження, який обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Агранович Олександр Володимирович, останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Артемівська, 295, 
викликається на 12 листопада 2019 року об 11-30 год. та 03 грудня 2019 року о  
15-30 год. до суду для участі у розгляді справи.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
кументів, які є в матеріалах справи.

Головуючий суддя Мельник І. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М. В. за ч. 1  
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366,  
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) 
в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачені: Новіков Мак-
сим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, 
викликаються до суду о 09.30 год. 15 листопада 2019 року (корп. № 2, каб. 
№18) для участі у судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Повістка про виклик обвинуваченого для здійснення 
спеціального судового провадження

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької облас-
ті викликає як обвинуваченого Антипова Ігоря Юрійовича, 
25.05.1961 р.н., який зареєстрований в м. Донецьку, пр. Мая-
ковського, буд. 23, кв. 110, у судове засідання, призначене на 
14 листопада 2019 року о 14 годині 15 хвилин, по кримінально-
му провадженню за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 231, каб.11.

Суддя Т. В. Пустовойт

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: GL3N012213, GL4N012215
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

21.11.2019

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/45357-asset-sell-id-223275

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викли-
кає як обвинуваченого Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, 58/11, за матеріалами кримі-
нального провадження № 607/13230/18, 1-кп/425/198/19, на підставі обвинувального акта від-
носно Лиманського І. С. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лиманському І.С. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 13 листопада 2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Втрачені: паспорт громадянина України СК 079971, виданий Києво-Свято-
шинським РВ ГУ МВС України в Київській області 2 лютого 1996 року, та по-
свідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи, серія Б №001767, вида-
не 06.03.2019 р. на ім’я Гаврасьєва Віталія Леонідовича, вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво № 070/2005 

на право управління судном, видане на ім’я Кота В. С., 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на 1/4 частину квартири за 
адресою: вул. Кубанської України, 35/24, кв. 45 в місті Києві, видане 
15.03.1999 р. відділом приватизації Ватутінської райдержадміністрації, 
наказ 1574, на ім’я Маташиної Марії Ростиславівни, вважати недійсним. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕА ГРУП», код ЄДРПОУ: 
41319736, відповідно до статті 55 Закону України «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» повідомляє, що згідно з Рішен-
ням єдиного учасника № 12 (протоколу загальних зборів учасників) від 
31.10.2019 року прийняте рішення виділити з ТОВ «АВЕА ГРУП» нове това-
риство з обмеженою відповідальністю із переходом до нього за розподіль-
чим балансом частини майна, прав та обов’язків ТОВ «АВЕА ГРУП», без лік-
відації останнього.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олексан-
дровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, 
вул. Шевченка, 7), у судове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/328/35/19 (справа  
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 15.11.2019 року о 14-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Нєвойти В. О. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Ко-
легія суддів: головуючий суддя Новікова Н. В., судді: Коваленко П. Л., Курдюков В. М.

Втрачене посвідчення 

судноводія маломірного судна 
на ім’я Дмитренка Олександра 

Васильовича, номер посвідчення 
ХН-4348, видане Державною 

річковою інспекцією з безпеки 
судноплавства, вважати недійсним.

СПРАВА «СВІТЛАНА ІЛьЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SVITLANA ILCHENKO v. UKRAINE)

(заява № 47166/09)

Стислий виклад рішення від 04 липня 2019 року
З 1980 року заявниця користувалася індивідуальним цегляним гаражем, який зна-

ходився на подвір’ї її будинку в центрі міста Києва. Згодом, на підставі рішення ви-
конавчого комітету районної ради, заявниця зареєструвала своє право власності на 
гараж. 

У 2002 році влада міста та приватний забудовник розробили проєкт нового жит-
лового будинку на земельній ділянці, яку займав гараж заявниці. Проєкт передбачав 
знесення гаража, у зв’язку з чим влада міста запропонувала заявниці компенсацію, 
однак вона не скористалась цією пропозицією.

Київська міська державна адміністрація звернулась з позовом до заявниці, вима-
гаючи знесення гаража. Заявниця подала зустрічний позов, вимагаючи визнання її 
права власності на земельну ділянку  та визнання недійсним документів, які дозво-
ляли нове будівництво.

Суд першої інстанції задовольнив позов заявниці, однак апеляційний суд скасував 
це рішення суду та зобов’язав заявницю звільнити самовільно зайняту земельну ді-
лянку шляхом знесення гаража. Заявниця подала касаційну скаргу та звернулась до 
державної виконавчої служби із заявою про зупинення виконання рішення, однак га-
раж був знесений. Верховний Суд України скасував рішення попередніх інстанцій та 
направив справу на новий розгляд. 

У 2007 році рішенням районного суду м. Києва заявницю було зобов’язано звіль-
нити земельну ділянку у зв’язку з тим, що жодного рішення про надання їй права 
власності на цю ділянку ухвалено не було. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-
жилась за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) на порушення її права на мирне володіння сво-
їм майном у зв’язку зі знесенням її гаража.

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд зазначив, що суспільний інтерес 
органів влади не був настільки нагальним, щоб виправдати вилучення майна заявни-
ці без надання їй компенсації.

Європейський суд звернув увагу, що чинне на момент подій законодавство не пе-
редбачало жодної компенсації, а порядку, який би забезпечував основні гарантії під 
час цього процесу, не існувало. Європейський суд зауважив, що відмова заявниці 
скористатися пропозицією влади міста щодо компенсації не є достатньою для вста-
новлення відсутності порушення її прав.

Європейський суд дійшов висновку, що заявниці було відмовлено у будь-якому 
праві на компенсацію та що жодної такої компенсації разом із належними гарантіями 
їй запропоновано не було. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення 
статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції;
3. 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 сплати-
ти заявниці 8 000 (вісім тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди; ця су-
ма має бути конвертована в 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 розмірі гра-

ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ХАРЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KHARCHENKO v. UKRAINE)

(заява № 37666/13)

Стислий виклад рішення від 03 жовтня 2019 року
Заявник стверджував, що був позбавлений можливості надати зауваження на апе-

ляційну скаргу, подану відповідачем у його справі.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на порушення принципу рівності сторін у зв’язку з невручен-
ням йому національними судами апеляційної скарги або неповідомленням його будь-
яким іншим чином про апеляційну скаргу, подану у його справі.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд зазначив, що принцип рівно-
сті сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою 
справу за таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилеж-
ною стороною. Крім цього, кожній стороні має бути забезпечена можливість озна-
йомитись із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі з 
апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження з цього приводу.

Європейський суд дійшов висновку, що національний суд, розглянувши подану у 
справі заявника апеляційну скаргу та не вживши спроб встановити, чи була вона вру-
чена заявнику або чи був він повідомлений про апеляційну скаргу будь-яким іншим 
чином, позбавив його можливості надати зауваження щодо поданої у його справі 
апеляційної скарги та не виконав свого зобов’язання щодо дотримання закріплено-
го у статті 6 Конвенції принципу рівності сторін. Отже, було порушено пункт 1 стат-
ті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

щодо справедливості цивільного провадження;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в 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 розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».

СПРАВА «ЛИСЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF LYSENKO v. UKRAINE)

(заява № 38092/18)

Стислий виклад рішення від 19 вересня 2019 року
З серпня 2016 року до квітня 2018 року заявник тримався під вартою у Державній 

установі «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)».
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність 
у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

Розглядаючи скарги заявника, Європейський суд нагадав, що при встановленні 
того, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 
Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливо-
вим чинником та може становити порушення як сам по собі, так і в сукупності з інши-
ми недоліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дій-
шов висновку, що у цій справі умови тримання заявника під вартою були неналежни-
ми та що у нього не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими 
скаргами і констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в 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 розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «КОСТЕРНИЙ ТА МАЗУР ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KOSTERNYY AND MAZUR v. UKRAINE)

(заяви № 8490/19 та № 10058/19)

Стислий виклад рішення від 03 жовтня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість 
цивільних проваджень у їх справах була надмірною і не відповідала вимозі «розум-
ного строку» та що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у 
зв’язку з цими скаргами. Посилаючись на свою попередню практику у справах що-
до України, Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 
Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(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.

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Київська +5 +10 +14 +19 Черкаська +5 +10 +14 +19
Житомирська +6 +11 +12 +17 Кіровоградська +5 +10 +14 +19
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +5 +10 +14 +19 Дніпропетровська +6 +11 +14 +19
Закарпатська +7 +12 +9 +14 Одеська +9 +14 +18 +23
Рівненська +6 +11 +10 +15 Миколаївська +8 +13 +17 +22
Львівська +6 +11 +8 +13 Херсонська +8 +13 +17 +22
Івано-Франківська +6 +11 +12 +17 Запорізька +6 +11 +15 +20
Волинська +5 +10 +8 +13 Харківська +5 +10 +13 +18
Хмельницька +6 +11 +14 +19 Донецька +6 +11 +13 +18
Чернівецька +5 +10 +15 +20 Луганська +4 +9 +12 +17
Тернопільська +6 +11 +12 +17 Крим +8 +13 +17 +22
Вінницька +5 +10 +15 +20 Київ +8 +10  +15 +17

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

14..19
5..10

13..18
5..10

14..19
5..10

17..22
8..13

12..17
6..11
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Від хати-читальні до культурного центру
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Бібліотека — це 
не тільки зібрання книжок, 
не просто сховище мудрос-
ті. Недавно Маньківська цен-
тральна районна  бібліоте-
ка на Черкащині відзначи-
ла 100-річчя. Саме 1919-го 
в Маньківці стала діяти пер-
ша установа бібліотечного ти-
пу — хата-читальня, яку було 
відкрито в помешканні місце-
вого активіста Матвія Чмира. 
Це був центр культурно-освіт-
ньої роботи, де відбувалися  
читання вголос, бесіди, лекції, 
політичні інформації. Селя-

ни прагнули знань, приходи-
ли в бібліотеку, тому незаба-
ром хата-читальня вже не вмі-
щала всіх охочих. Згодом сло-
во просвіти селянам несли аг-
робібліотека і шкільна книго-
збірня. а повноцінну бібліоте-
ку 1935 року в Маньківці ор-
ганізувала ентузіастка бібліо-
течної справи Фаїна дишлюк, 
про яку теплим словом згаду-
вали учасники урочистостей, 
які відбулися з нагоди ювілею. 

Згадуючи тих, хто зробив 
великий внесок у розвиток 
бібліотечної справи  району, 
директорка централізованої 
бібліотечної системи Людми-
ла Браславська, голова ра-

йонної ради Світлана Лещен-
ко відзначали велику роль бі-
бліотек у соціально-економіч-
ному й культурному розви-
тку. Незрівнянно виросли бі-
бліотечні фонди. Нині Мань-
ківська централізована біблі-
отечна система обслуговує   
20 783 користувачів — дорос-
лих, дітей, молоді. 

Бібліотеки на селі — важ-
ливий освітній, інформацій-
ний осередок, куди люди при-
ходять не тільки почитати, а 
й поспілкуватися. Як підкрес-
лювали учасники урочистос-
тей, бібліотеці нема альтер-
нативи: жоден інший заклад 
культури не виконує її функ-

цій. Нині бібліотекарі району 
працюють над запроваджен-
ням сучасних інформаційних 
технологій, інтернет-центр 
на дає послуги з підвищення 
комп’ютерної грамотності на-
селення. Численні культур-
но-освітні заходи, організо-
вані бібліотеками, приваблю-
ють і дорослих, і найменших 
читачів.    

З нагоди свята найкращих 
працівників бібліотечної сис-
теми відзначено грамотами 
районної ради, райдержад-
міністрації та селищної ради. 
Від солістів районного центру 
культури та дозвілля лунали 
музичні вітання. 

Цілющий чай  
від малих пластунів

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДІТИ — НАШИМ ЗАХИСНИКАМ. Рівненські плас-
туни-новаки (6—8 років) влітку зібрали цілющі тра-
ви, висушили за спеціальною технологією і дбайли-
во запакували в коробочки ручної роботи. У кожну 
поклали записку із власноруч написаними побажан-
нями для захисників України. 

Такі подарунки діти передали начальникові служ-
би психологічного забезпечення в/ч 3055 старшому 
лейтенантові Степанові Колодію. Вони щиро раділи 
і від зустрічі з військовим, і від того, що ромашка, 
м’ята, меліса зігріватимуть захисників узимку. 

Ініціював добру справу військовий капелан части-
ни отець Іван, пластун ось уже три десятиліття. 

«Я став пластуном значно раніше, ніж священни-
ком. І добре розумію, як важливо змалку формувати 
повагу до професії військового — того, хто захищає 
наш мирний сон», — каже капелан. а малі пластуни 
вже мізкують, чим іще порадувати захисників. 

до речі, вже понад два роки в області діє плас-
това оселя «Волошки». Цей обласний комунальний 
заклад базується в селі з однойменною назвою в 
Рівненському районі. Тут проходять пластові табо-
ри, семінари та вишколи — гартується патріотична 
юнь. 

У Лебедині туристів 
пригощають 
равликами

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНО! Лебединський художній музей імені Б. Руднє-
ва на Сумщині презентував унікальну туристську локацію 
«Ферма ЕКо», де в новому сезоні гостей міста стали час-
тувати стравами з равликів Müller.  Першими відвідувача-
ми смачного маршруту були туристи із сусідньої охтир-
ки, які не лише ознайомилися з картинним багатством му-
зею, а й стали равликовими дегустаторами. На фермі їх 
пригощали молюсками в різних варіаціях із сиром тофу.  
Нове виробництво з вирощування равликів торік організу-
вали підприємці Валерій Чалий та Ярина Багатиренко. Свою 
продукцію вони неодноразово презентували на різних турис-
тичних виставках у Сумах, Києві, де здобували високу оцінку. 
Туристам, які відвідують ферму, пропонують не тільки страви, а й 
розповідь про особливості вирощування цього молюска, умови 
і вимоги до  виробництва. Нині в меню равлики, начинені сиром 
горгонзолою під часниковим або грибним соусом із додаванням 
м’яти або базиліку, якими найкраще смакувати з білим вином.  
На цьому підприємці не зупиняються. до наступного турист-
ського сезону вони розробляють рецептуру нових равликових 
страв.

Равлики під часниковим соусом — класика французької 
кухні, яку можна спробувати в УкраїніДіти вручають пакетики з чаєм Степанові Колодію
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Скільки важить «золото» і «срібло»?
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СПОРТ. Чемпіонка світу 
з кікбоксингу 2019 року Со-
фія Цилік зустрілася із ша-
нувальниками в рідній шко-
лі. П’ятикласники намагали-
ся відгадати, скільки важить 
«золото» і «срібло» медалей 
десятикласниці їхньої шко-
ли. а другокласники роздив-
лялися медалі, кожен хотів їх 
потримати й навіть приміряти. 

Таку зустріч із чемпіонкою, 
спортсменкою і просто краси-
вою дівчиною  влаштували для 
учнів її рідної школи №10 у міс-
ті Сєверодонецьку. Софійка не-
щодавно повернулася з чемпіо-
нату світу, який відбувся в жов-
тні в Ірландії, де виступала у 
складі збірної команди України. 
У спортивних змаганнях узяли 
участь 34 країни. а юна сєверо-
донеччанка в них виборола чо-
тири медалі: золоту й три срібні.

дітей цікавило все: запи-
тували про переліт, про те, 
чи боляче отримувати удари 
від суперників, мову спілку-
вання під час змагань. а вчи-

телі питали про плани Софії 
на майбутнє, найцікавіші мо-
менти подорожі, культурну 

програму, стиль спілкуван-
ня однолітків, традиції Ірлан-
дії тощо.

Школярі вітали Софію з пе-
ремогою. Вони пишаються її 
успіхами.

Від зустрічі з десятикласницею-спортсменкою Софією Цилік усі були в захваті
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