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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:
«Кібербезпека не є 

проблемою кожної 
окремої держави. У разі 

виявлення загрози ми 
розуміємо, що вона 

може зачепити 
не одну окремо 
взяту країну».

Європа шукає 
поміркованого рішення 

ШЛЯХ ДО МИРУ. «Конфлікт в Україні та навколо неї — траге-
дія для всіх, хто постраждав від насильства. Це точка спалаху, ка-
тастрофічного прорахунку, і вона залишається постійною загрозою 
безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні», — йдеться у 
заяві Мюнхенської конференції з безпеки, оприлюдненій у перший 
день її роботи. 

Політичне рішення, помірковано вважають автори документа, має 
вирішальне значення для припинення конфлікту, який в Україні на-
зивають не інакше, як російська агресія. У Європі саме тому висту-
пають за врегулювання ситуації на українському Донбасі й вирішен-
ня кримського питання, бо це стане вагомим кроком до поліпшення 
євроатлантичної безпеки загалом.  

Вирішення нагальних питань безпеки, розв’язання гуманітарних, 
економічних і політичних проблем, повідомляє Укрінформ, допомо-
жуть зменшити напругу між Росією та Заходом, сприятимуть розбу-
дові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регі-
оні, зокрема посиленню співпраці для зменшення ядерної загрози.

651 млрд грн
становив у січні обсяг гривневих 

депозитів. Валютних —  17,7 млрд 
доларів. Це відповідно на 1,6% та 2,5% 

більше, ніж у грудні 2019 року
ІДИ Й ДИВИСЯ! Про зрілість і сучасність вітчизняного 
кінематографа свідчить відповідність світовим тенденціям

Українське кіно: 
вектор прориву

Секретар РНБО про налагодження співпраці  
з найбільшими приватними компаніями у протидії 
кіберзагрозам
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Е-Малятко: надання 
комплексних послуг 
батькам немовлят 
триватиме 15 хвилин,  
а не два тижні 

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ

16 лютого згадуємо 
наших колег з нагоди 
Дня вшанування 
військового 
журналіста
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Сюжет для  стрічки «Черкаси» підкинула російська окупація Криму, а допомогло втілити Держкіно 
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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

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» необхідно з’явитися 
19.02.2020 о 14:00 годині, до прокуратури Автономної Республіки Крим (з постійним місцем дислокації у  
м. Херсон Херсонської області) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, для вручення по-
відомлень про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій:

Вень Леонід Станіславович, 11.02.1956 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Овощна, 2, у кримінальному провадженні  № 22020011000000004 від 
03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Глиняник Володимир Вікторович, 27.09.1977 року народження,  громадянин України, який заре-
єстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Косарєва, 6, кв. 18, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000005 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Гоголінський Сергій Олександрович, 31.08.1971 року народження, громадянин України, який зареє-
стрований за адресо: Україна, м. Севастополь, вул. Корабельна, 3, кв. 2, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000006 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Золотухін Леонід Якович, 05.02.1961 року народження, громадянин України, який зареєстрований за адре-
сою: Україна, м. Севастополь, вул. Ревякіна, 49, у кримінальному провадженні № 22020011000000007 від 
03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Кіяшко Роман Володимирович, 28.01.1969 року народження, громадянин України, який прожи-
ває за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Дмитра Ульянова, 4, кв. 20, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000008 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Потьомкін Сергій Арифович, 13.02.1970 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, проспект Жовтневої Революції, 85, кв. 27, у кримінальному провадженні 
№ 22020011000000009 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Харута Микола Петрович, 24.03.1957 року народження, громадянин України, який зареєстрований за адре-
сою: Україна, м. Севастополь, вул. Невська, 5, кв. 35, у кримінальному провадженні № 22020011000000010 
від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Чекмезов Володимир Ілліч, 24.05.1951 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 99, кв. 24, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000011 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Черніков Юрій Вікторович, 30.10.1958 року народження, громадянин України, який зареєстрований за адре-
сою: Україна, м. Севастополь, вул. Косарєва, 19, кв. 18, у кримінальному провадженні № 22020011000000012 
від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Шестов Сергій Миколайович, 01.02.1961 року народження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: Україна, м. Севастополь, вул. М. Музики, 94а, у кримінальному провадженні № 22020011000000013 
від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, 

що знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Чер-
нівецька, 6 (тел.факс (0235) 2-17-04, ел.адреса: іnbох@
st.соurt.gov.ua) викликає Василькову Галину Вікторівну, 
останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Неза-
лежності, 22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних 
правопорушень за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК Укра-
їни в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за 
№12014260110000622, до суду на 10-10 год. 20 люто-
го 2020 року на судовий розгляд кримінального прова-
дження в спеціальному судовому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання. 
У випадку неприбуття розгляд кримінального про-

вадження здійснюватиметься у спеціальному судовому 
провадженні згідно зі ст. 323 КПК України у Вашій від-
сутності.

Головуючий суддя  Дедик Н. П.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає об-
винуваченого Паламарчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 
року народження, проживає за адресою: вул. Пацаєва, 14, 
корп. 1, кв. 10, м. Кропивницький Кіровоградської області, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25.02.20 р. на 
15.00 год., 24.03.20 р. на 15.00 год., 23.04.20 р. на 10.30 год., 
22.05.20 р. на 10.00 год., 25.06.20 р. на 14.00 год., 06.08.20 р. 
на 14.00 год., 21.09.20 р. на 10.00 год., 27.10.20 р. на 10.00 
год., 04.12.20 р. на 10.00 год., у залі судових засідань №401 
за адресою: вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивниць-
кий по кримінальному провадженню за обвинуваченням Па-
ламарчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Явка обвинуваченого Паламарчука Антона Юрійовича у 
вказане судове засідання обов’язкова. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду просимо повідомити причини неможли-
вості прибуття в судові засідання.

Суддя Льон С. М.

Рівненське обласне територіальне відділення АМКУ 
інформує, що 30.01.2020 р. на офіційному сайті Від-

ділення в рубриці 
«До уваги суб’єктів господарювання» (http://www.

amc.gov.ua/amku/control/riv/uk/publish/article/83230) 
було розміщено 

вимогу до ФОП Шитова В. М.  (33013, Рівненська 
обл., 

м. Рівне, просп. Миру, б. 17, кв. 5, ідентифікаційний 
номер 2930512650) про надання інформації.

Посвідчення потерпілого 
від Чорнобильської  

катастрофи 
(категорії 3) серії Б  

№ 248966 від  02.07.1996 
року, видане Київською 
облдержадміністраці-

єю на ім’я Купрієнка Во-
лодимира Васильовича, 

вважати недійсним.

Приватний нотаріус Криничанського РНО 

Дніпропетровської обл. Овчаренко Леся Леонідівна 

сповіщає про відкриття 

спадкової справи після померлого 09.06.2019 року 

МЕЛЬНИКА Ігоря Дем’яновича. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 

52300, Дніпропетровська обл., 

Криничанський р-н, смт Кринички, 

вул. Грушевського Михайла, З, тел. 0504528303.

Втрачені свідоцтва  
про право власності  

для прогулянкових суден 
CR003563, а також  
про право плавання  

під державним прапором 
CN002025, видані на гідро-
цикл Yamaha FX HO, держ. 
номер UA0369KV, що нале-

жить Борисенку Івану  
Семеновичу, 

вважати недійсними.

Свідоцтво про пра-

во власності та Свідо-

цтва про право плаван-

ня під Державним пра-

пором України на судно 

з реєстраційним номе-

ром «Дніпровський діа-

мант», 

вважати недійсним.

Після смерті 01.09.2019 р. 
МАННІКОВА  

Володимира Вікторовича, 
1960 р.н., який мешкав у  
м. Харкові, вул. Дергачів-
ська, 7, відкрито спадко-
ву справу. Спадкоємці за-
прошуються до П’ятої Хар-
ківської міської державної 
нотаріальної контори (від-
окремлений підрозділ) за 
адресою: м. Харків, вул. 
Ярослава Мудрого, 26.

Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє
1. ФОП Скрипника І.М., що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=86397&schema=lug 

розміщено витяг з рішення у справі № 16.
2. ТОВ «УКРАВТОМІСТ», ідент. код 36323410, що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/

document?id=86404&schema=lug розміщено витяг з рішення у справі № 53.
3. ТОВ «УКРАВТОМІСТ», ідент. код 36323410, що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/

document?id=86495&schema=lug розміщено витяг з рішення у справі № 35.
4. ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ», ідент. код 38188057, що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/

document?id=86495&schema=lug розміщено витяг з рішення у справі № 35.
Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме міс-

це проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, час-
тиною 1 ст. 366 КК України, у судове засідання, яке призначено на 14.30 год. 28.02.2020 (в приміщенні Стрийського міськрайонно-
го суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження. Судом надіслано судову повістку обвинувачено-

му Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів. 
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 

здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Головуючий суддя В. М. Бораковський

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебу-
ває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 
року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дья-
ченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та 
відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  
обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у 
даному  кримінальному провадженні.  

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупцій-
ний суд викликає в судове засідання  на 09 год. 30 хв. 
18 лютого 2020 року обвинуваченого Дьяченка Генна-
дія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для 
розгляду вищезазначеного кримінального проваджен-
ня (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищо-
го  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.  

Головуючий суддя Мойсак С. М.

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебу-
ває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 
року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дья-
ченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та 
відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  
обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у 
даному  кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупцій-
ний суд викликає в судове засідання  на 09 год. 30 хв. 
21 лютого 2020 року обвинуваченого Дьяченка Генна-
дія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для 
розгляду вищезазначеного кримінального проваджен-
ня (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищо-
го  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С. М.

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебу-
ває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 
року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дья-
ченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та 
відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  
обвинувальний акт призначено до судового розгляду  у 
даному  кримінальному провадженні.       

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупцій-
ний суд викликає в судове засідання  на 09 год. 30 хв. 
20 лютого 2020 року обвинуваченого Дьяченка Генна-
дія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для 
розгляду вищезазначеного кримінального проваджен-
ня (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищо-
го  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.    

Головуючий суддя Мойсак С. М. 

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд матеріалів кримінального провадження  
№ 22017050000000223 за апеляційною скаргою 
прокурора нагляду за додержанням законів ор-
ганами СБУ та державної прикордонної служби 
управління нагляду прокуратури Донецької облас-
ті, який брав участь у підготовчому судовому за-
сіданні кримінального провадження судом першої 
інстанції, на ухвалу Павлоградського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області від 17 грудня 
2019 року, якою обвинувальний акт щодо Салюк 
Інни Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, повер-
нуто прокурору як такий, що не відповідає вимо-
гам КПК України, призначено у відкритому судо-
вому засіданні в приміщенні Дніпровського апе-
ляційного суду (вул. Харьківська, 13, м. Дні-
про) на 14 годину 00 хвилин 19 лютого 2020 
року.

Обвинуваченій Салюк Інні Анатоліївні необхідно 
з’явитися до суду в зазначений час або в разі не-
можливості прибути, надати письмову заяву в суд 
про причини неявки та можливості розгляду спра-
ви за її відсутності.’

Суддя О.Є.Джерелейко

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРАВА «ФІЛОЗОФЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF FILOZOFENKO v. UKRAINE)
(заява № 72954/11)

Стислий виклад рішення від 09 січня 2020 року
Заявниця зі спеціальним статусом «дитина війни» звернулася до національ-

ного суду з позовом про перерахування її пенсії за 2006 — 2008 роки відповід-
но до чинного законодавства. Окружний адміністративний суд залишив без за-
доволення вимоги заявниці щодо 2006 року, але постановив перерахувати їй 
пенсію за періоди з 09 липня до 31 грудня 2007 року та з 22 травня до 31 груд-
ня 2008 року.

Апеляційний адміністративний суд частково змінив постанову суду першої 
інстанції, задовольнивши вимоги заявниці лише за період з 11 до 31 грудня 
2007 року та відхиливши її інші вимоги у зв’язку з пропущенням встановленого 
законом строку для подання позову. Вищий адміністративний суд України за-
лишив постанову апеляційного суду без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявни-
ця скаржилася за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на відмову національних 
судів задовольнити її вимоги щодо виплати їй підвищення до пенсії за 2006 — 
2008 роки у повному обсязі.

Розглянувши скаргу заявниці, Європейський суд, посилаючись на рішення у 
справі «Суханов та Ільченко проти України», відхилив вимоги заявниці про під-
вищення пенсії за періоди з 01 січня до 02 квітня 2006 року, з 01 січня до 09 
липня 2007 року та з 01 січня 2008 року до 22 травня 2008 року як явно необ-
ґрунтовані. Європейський суд також дійшов висновку, що втручання держави у 
майнові права заявниці було невиправданим у період з 02 квітня до 31 грудня 
2006 року, та констатував порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 1 Першого протоколу до Кон-

венції щодо періоду з 02 квітня до 31 грудня 2006 року, а решту скарг у зая-
ві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвен-
ції щодо зазначеного періоду;

3. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 
такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 900 (дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 6 (шість) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;

(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;

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРАВА «БОНДАР ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF BONDAR v. UKRAINE)
(заява № 7097/18)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2019 року
У січні 2015 року після розлучення подружжя, яке мало дитину, національ-

ний суд виніс рішення, що дитина повинна проживати з матір’ю. Згодом бать-
ко дитини (далі — заявник) звернувся з позовом до матері дитини стверджую-
чи, що йому перешкоджають у спілкуванні з донькою.

Державний виконавець відкрив виконавче провадження за рішенням наці-
онального суду, яким було встановлено графік побачень заявника з донькою. 
Однак мати дитини ігнорувала рішення суду і щоразу перешкоджала заявнику 
спілкуватись з донькою.

Заявник неодноразово у період з 2017 — 2018 роки звертався до державної 
виконавчої служби про забезпечення належного виконання рішення національ-
ного суду. Державний виконавець виніс постанови про накладання штрафу на 
матір у зв’язку з невиконанням нею рішення суду. Мати дитини оскаржила ці 
постанови, провадження досі тривають. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтями 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на не забезпечення національними органа-

ми влади ефективного виконання рішення, яким було встановлено графік по-
бачень з його малолітньою донькою.

Посилаючись на свою попередню практику, а саме на рішення від 24 лип-
ня 2018 року у справі «Вишняков проти України» (заява № 25612/12) Європей-
ський суд зазначив, що основоположним елементом «сімейного життя» є пра-
во на взаємне спілкування одного з батьків та дитини. Незважаючи на приму-
сові заходи державного виконавця щодо матері дитини, рішення національно-
го суду не виконувалось, що перешкоджало заявнику спілкуватись з донькою.

Європейський суд дійшов висновку, що неналежне виконання рішення наці-
онального суду було здебільшого наслідком недостатньо розвинутих законо-
давчих та адміністративних механізмів. Зокрема, наявні механізми були недо-
статніми для прискорення добровільного дотримання домовленостей із залу-
ченням фахівців служби у справах дітей та сім’ї, а також не передбачали кон-
кретних заходів з метою забезпечення примусового виконання рішення про 
встановлення побачень з дитиною відповідно до принципу пропорційності та 
констатував порушення статті 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 7 500 (сім тисяч п’ятсот) євро та додаткового суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 414 (чотириста чотирнадцять) євро та додаткового суму будь-якого по-
датку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та ін-
ших витрат;

(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;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Під час презентації в селі Сюрте Ужгородського району радував мистецтвом дитячий 
хореографічний колектив «Орхідея Тийглаша»

Новий путівник допоможе 
гостям подорожувати 
гастрономічним Закарпаттям

Лебеді чекають на потепління й весну
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

ЗИМОВІ КЛОПОТИ ПЕРНА-
ТИХ. На Донеччині співробітни-
ки регіонального ландшафтно-
го парку «Клебан-Бик» ведуть 
спостереження за лебедями-ши-
пунами, які напередодні зими не 
мігрували в теплі краї, а залиши-

лися зимувати тут. Цієї порівняно 
теплої зими Клебан-Бицьке во-
досховище, яке вподобали пта-
хи, майже не вкривалося кригою, 
і тому вони тривалий час почува-
лися нормально. 

Та недавно ситуація на во-
доймі змінилася. «Після різко-
го похолодання в Україні тепер 
особливу увагу приділяємо ле-

бедям клебан-бицької популя-
ції. Зараз вони перебувають 
у великій ополонці діаметром 
приблизно 15 метрів. Ми пере-
рахували лебедів: всього їх тут 
171, і всі вони активні й добре 
почуваються», — розповідає бі-
олог парку «Клебан-Бик» Га-
лина Семенихіна.  Попередньо 
проконсультувавшись з орні-

тологами, співробітники парку 
прийняли рішення поки що не 
втручатися в розмірене зиму-
вання лебедів та качок, оскіль-
ки немає жодної загрози їхньо-
му життю. Проте  й надалі спо-
стерігатимуть за птахами — пе-
реважно з допомогою квадро-
коптера і разом із ними очіку-
ють на потепління й весну.  

У небі Харківщини курсує повітряне таксі 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

НОУ-ХАУ. Знаний на всю 
Україну цивільний повітря-
ний патруль, який врятував не 
один десяток життів, доставля-
ючи тяжкохворих чи травмова-
них жителів Харківщини до ме-
дичних центрів, започаткував 

впровадження непересічного 
нового проєкту з попутних пові-
тряних перевезень. 

Як повідомляє kh-news.net, 
літак повітряного патруля вже 
здійснив перший пробний рейс 
із Краснокутська до Харкова, 
доставивши пасажирів в облас-
ний центр усього за пів годи-
ни. Такими послугами зможуть 

скористатися жителі Красно-
града, Сахновщини, Кегичівки, 
Зачепилівки, Лозової, Перво-
майська, Золочева та інших на-
селених пунктів, де є відповідні 
умови для приземлення і зльо-
ту літаків малої авіації. За сло-
вами керівника цивільного по-
вітряного патруля Юрія Поку-
са, такі авіапослуги пасажир-

ських перевезень неодмінно бу-
дуть затребуваними, адже на 
Харківщині чимало людей, які 
бажають переміщатися в регі-
оні з максимальною швидкіс-
тю. Він зазначив, що в недале-
кому майбутньому ЦПП збира-
ється налагодити попутні пові-
тряні перевезення і в інші міс-
та України.

Безжально зрубані сосни стали кормом  
для тварин

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПІСЛЯСМАК. 600 сосон днями 
привезли небайдужі до Рівнен-
ського зоопарку аж з Володими-
рецького району області, найняв-
ши машину власним коштом.

У лісі місцеві помітили цілу го-
ру безжально зрубаних хвойних. 
Їх, вочевидь, з якихось причин не 

забрали горе-бізнесмени ще в 
переддень новорічних свят. «Лю-
ди знали, що наші звірі потребу-
ють зеленого корму, тож і подару-
вали їм вітаміни, за що ми щиро 
вдячні, — каже директор зоопар-
ку Олег Павлюк. — Дерева сві-
женькі, притрушені снігом, для го-
дівлі саме те, що треба».

Раніше зоопарк звертався 
до рівнян із проханням приво-

зити новорічні дерева, але нині 
відмовився від ідеї. По-перше, 
у квартирах хвойні переси-
хають, по-друге, на них сміт-
тя, частинки скляних іграшок, 
що, безперечно, шкодить тва-
ринам. 

Свіжим зеленим кормом уже 
залюбки смакують копитні — 
кози й вівці, для яких це міне-
ральна добавка. А для хижаків 

— і збагачення раціону, й уріз-
номанітнення харчів.

До слова, Рівненський зо-
опарк один із наймолодших в 
Україні. Тут у максимально на-
ближених до природних умовах 
мешкають 150 видів тварин, 24 
з яких вписано в Червону книгу. 
Його територію 13,5 гектара ви-
знано об’єктом природно-запо-
відного фонду. 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ГАСТРОНОМІЯ. За традицією 
попередніх років, на Закарпат-
ті знову влаштовують Тиждень 
угорських страв. Він проходити-
ме вже увосьме, і дату його обра-
но не випадково — перед почат-
ком Великого посту, що передує 
Великодню. У багатьох європей-
ських країнах така акція відома з 
назвою Жирний четвер. Тож пер-
шого дня — у четвер, 20 лютого, 
в закладах громадського харчу-
вання, які зголосилися до  участі в 
тижні, будуть знижки 50%, протя-
гом трьох наступних днів — 25%. 

І це дасть змогу тисячам гостей 
оцінити смак страв, гостинність 
господарів. На сьогодні відомо, 
що участь у смачному дійстві бра-
тимуть 23 ресторани, сільські са-
диби, винні підвали з чотирьох ни-
зинних районів Закарпаття: Ужго-
родського, Мукачівського, Вино-
градівського, Берегівського, а та-
кож гірського Рахівського. Пере-
лік не остаточний, бо заявки ще 
надходять.

«Якщо вісім років тому нам 
важко було переконати власни-
ків закладів узяти участь у тиж-
ні, то тепер умовляння не потріб-
ні. Люди зрозуміли, що акція за-
охочує туристів приїжджати на 

Закарпаття та знайомитися з йо-
го гастрономічною культурою. Усі 
ми саме цього й хочемо, бо турис-
тів ніколи не буває забагато», — 
розповідає голова Закарпатської 
угорської туристської ради Андрій 
Мештар. Щоб прихилити серце 
кожного гостя, власники рестора-
нів та інших закладів підготували 
окремі меню, перелік страв у яких 
якнайширший. Ресторатор, влас-
ник комплексу в селі Сюрте на 
Ужгородщині Ласло Пасторніць-
кий наголосив: «Усі заклади готу-
ють меню із п’яти позицій перших 
і других страв, десертів і напоїв. 
Тож кожен гість зможе обрати на 
свій смак. А приємну атмосферу 

створюватимуть співаки й музи-
канти, які виконуватимуть угор-
ські пісні, награватимуть народні 
мелодії. До відкриття тижня його 
організатори видрукували книж-
ку «Закарпаття. Гастрономічний 
путівник». Це 166-сторінкове ще-
дро ілюстроване видання розпо-
відає про всі заклади громадсько-
го харчування, доступні туристам 
на Закарпатті. Якщо попередній 
угорськомовний варіант вміщу-
вав розповіді й фотографії пере-
важно із закладів у низинних ра-
йонах області, де компактно про-
живають угорці, то нині воно охо-
пило все Закарпаття і всі об’єкти. 

Успіху смачній акції побажав 
уповноважений міністра Угор-
ської Республіки, відповідальний 
за розвиток співпраці Саболч-
Сатмар-Березької (Угорщина) 
та Закарпатської областей Ішт-
ван Грежа. Саме за його актив-
ного сприяння з’явилися на світ 
гастрономічні путівники обома 
мовами. У Сумах змагалися 

прихильники 
історичного фехтування

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІД ДЗВІН МЕЧІВ.  На базі Сумського державного педагогічно-
го університету ім. А. Макаренка пройшов відкритий турнір сумської 
прем’єр-ліги, учасники якого змагалися в історичному фехтуванні. У 
місто над Пслом приїхали 20 спортсменів — прихильників середньо-
віччя з Києва, Харкова, інших регіонів України, щоб у середньовічних 
обладунках довести, що їхні мечі найбільш вправні й точні.

Поєдинки проходили у номінаціях «щит — меч» та «баклер — 
меч», під час яких титуловані спортсмени продемонстрували високу 
майстерність. Адже серед них були учасники, на рахунку яких євро-
пейські та світові перемоги. А переможцями і призерами стали Ільяс 
Вишутін, Владислав Іванов та Олександр Попов із Харкова, а також 
сумчанин Тимофій Сусіденко. 
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Тиждень угорських 
страв — увосьме

Меч проти щита!
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