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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Знайомство з Україною 

іноземця, який планує 
подорож, починається 

з отримання нашої візи. 
Враження від цієї зустрічі 

мають бути якомога 
позитивнішими. Це має 

бути зустріч із сучасною 
прогресивною 

країною. 

Лідери Східного партнерства 
зустрінуться поки що онлайн

ГЕОПОЛІТИКА. 18 червня відбудеться відеоконференція лі-
дерів країн-членів Східного партнерства: Вірменії, Азербай-
джану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. На засіданні голо-
вуватиме президент Європейської Ради Шарль Мішель. У ньо-
му візьмуть участь також очільниця Європейської Комісії Урсу-
ла фон дер Ляєн і Високий представник ЄС із питань зовніш-
ньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Очікується, що лідери ще раз підтвердять стратегічну важ-
ливість Східного партнерства, а також підтримають солідар-
ність у часи кризи, яка виникла через поширенням COVID-19», 
— йдеться у повідомленні ЄК. Крім того, лідери обговорять 
довгострокові цілі політики Східного партнерства й пріоритети 
розвитку ініціативи на наступні десять років, які буде офіційно 
затверджено під час фізичного саміту Східного партнерства, 
проведення якого заплановано на початок 2021 року. 

Як повідомлялося раніше, за результатами відеоконференції 
не очікують підписання підсумкового документа, оскільки та-
кий формат зустрічей не вважають офіційним.

49 000 000
поїздок за біометричними і не біометричними 

документами здійснили громадяни України за 
період чинності безвізового режиму з країнами ЄС 
і Шенгену (з 11 червня 2017 по квітень 2020 року)

ВИКЛИКИ. Прем’єр розповів про досягнення у подоланні 
безпрецедентних викликів, спричинених коронакризою  
та її наслідками

Денис Шмигаль:  
«Це не буде уряд «мрійників»

Міністр закордонних справ про поліпшення процедури 
оформлення українських віз для іноземців, 
використання сучасних цифрових технологій

5 8 
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Оцінити шкоду, завдану 
окупантами навколишньому 
середовищу, унікальним флорі 
і фауні півострова, ми зможемо 
лише через десятки років

ЕКОЛОГІЯ КРИМУ

Стягнення 
аліментів:  
як правильно 
звернутися  
до суду

2
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +16 +21 +29 +34 Черкаська +16 +21 +29 +34
Житомирська +14 +19 +27 +32 Кіровоградська +16 +21 +27 +32
Чернігівська +15 +20 +29 +34 Полтавська +15 +20 +28 +33
Сумська +14 +19 +28 +33 Дніпропетровська +16 +21 +29 +34
Закарпатська +12 +17 +24 +29 Одеська +14 +19 +22 +27
Рівненська +12 +17 +24 +29 Миколаївська +13 +18 +23 +28
Львівська +12 +17 +21 +26 Херсонська +14 +19 +24 +29
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +13 +18 +25 +30
Волинська +12 +17 +22 +27 Харківська +15 +20 +30 +35
Хмельницька +13 +18 +23 +28 Донецька +17 +22 +29 +34
Чернівецька +12 +17 +21 +26 Луганська +16 +21 +31 +36
Тернопільська +12 +17 +22 +27 Крим +15 +20 +22 +27
Вінницька +15 +20 +27 +32 Київ +19 +21 +30 +32

Укргiдрометцентр

СПРАВА «БРАЙЛОВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF BRAYLOVSKA v. UKRAINE) 

(Заява № 14031/09)

Стислий виклад рішення від 14 травня 2020 року
06 червня 2019 року Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) 

ухвалив рішення за заявою № 14031/09, у якому констатував порушення статті 1 Пер-
шого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
— Конвенція) у зв’язку з відсутністю законних підстав для вилучення органами вла-
ди квартири заявниці. Вилучивши квартиру, органи влади в якості компенсації нада-
ли заявниці іншу квартиру.

Оскільки питання про застосування статті 41 Конвенції щодо надання заявниці від-
шкодування матеріальної та моральної шкоди не було готове для вирішення, Євро-
пейський суд відклав його розгляд та закликав Уряд та заявницю протягом трьох мі-
сяців надати свої письмові зауваження з цього приводу та, зокрема, повідомити Єв-
ропейський суд про будь-яку угоду, якої вони можуть досягти. Заявниця та Уряд не 
досягли угоди. Обидві сторони надали свої зауваження.

Заявниця просила Європейський суд відшкодувати її матеріальні збитки шляхом 
компенсації ринкової вартості квартири, яку вона оцінила в 2 305 861,26 українських 
гривень (далі — грн, еквівалент 208 835,30 євро за курсом на 31 грудня 2013 року). 
Крім того, вона вимагала 120 750 євро в якості відшкодування втраченого прибут-
ку через неможливість надавати квартиру в оренду, а також відшкодування мораль-
ної шкоди у розмірі 10 000 євро у зв’язку зі стресом, спричиненим незаконним від-
чуженням її майна.

Розглянувши всі обставини цієї справи, Європейський суд відхилив цю вимогу за-
явниці як необґрунтовану, зауваживши, що в якості компенсації заявниці було нада-
но іншу квартиру, заявниця не надала Європейському суду доказів щодо ринкової 
вартості обох квартир,а здійснена заявницею оцінка випливає з її власних тверджень.

Вимога заявниці про відшкодування втраченого прибутку за період після вилучен-
няїї майна була відхилена Європейським судом як спекулятивна та необґрунтована, 
оскільки вона обґрунтовувалась простим припущенням, без надання переконливих 
доказів, що в минулому заявниця надавала цю квартиру в оренду.

Взявши до уваги, що заявниця зазнала певних страждань у зв’язку з встановле-
ним порушенням за основним рішенням, Європейський суд на засадах справедли-
вості присудив заявниці 3000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1 Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 3 000 

(три тисячі) євров якості відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національ-
ну 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;

2. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини 

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ЗМІН ДО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ  

ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» на період 2021-2031 роки.
Вирішення проблеми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпеч-

ну систему направлено на реалізацію державної політики в сфері ядерної та радіаційної безпеки.
В рамках зазначених змін будуть виконані заходи, які направлені на вирішення протягом найближчих 10 років пробле-

ми існування ризиків для населення та навколишнього середовища у зв’язку з присутністю на майданчику Чорнобильської 
АЕС радіоактивних матеріалів.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування
Верховна Рада України
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури
громадське обговорення починається з 12 червня 2020 року і триває до 11 липня 2020 року
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)
коментарі, зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі зазначеній у пункті ґ), у письмовому та електронно-

му вигляді
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
не заплановані
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа дер-

жавного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

 Державне агентство України з управління зоною відчуження. З інформацією можна ознайомитись на  офіційному сай-
ті ДАЗВ www.dazv.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і 
пропозицій

Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту змін до Загальнодержавної програми пода-

ються з 12 червня 2020 року по 11 липня 2020 року до: 
відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Управління з питань зняття з експлуатації Чор-

нобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Державного агентства України з управління зоною відчужен-
ня, поштова адреса: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01130

Відповідальна особа: начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Вербило Ма-
рія Олексіївна, т. 5948240,  email: verbylo@dazv.gov.ua

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується до-
кумента державного планування

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Державне агентство України з управління зоною відчуження
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування
Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Школь-

ній Надії Ігорівні, 10.02.1982 року народження, яка 

проживає за адресою: Автономна Республіка Крим,  

см Азовське, вул. Жовтнева, 5, необхідно з’явитися 

15 червня 2020 року о 09 годині, а також 19 черв-

ня 2020 року о 09 годині до прокурора відділу про-

куратури Автономної Республіки Крим Чернишенка 

П.О. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у 

проведенні допиту як підозрюваного та інших слідчих 

та процесуальних діях у кримінальному проваджен-

ні №42016010000000058 від 19.04.2016 за ознаками 

вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-

них ч.2 ст. 162, ч.1 ст. 171 тач. 1 ст. 438 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування.

Підозрюваний Митраков Микола Володимиро-
вич, 25.07.1964 року народження, уродженець м. 
Кіровськ Луганської області, українець, громадя-
нин України, зареєстрований та фактично мешкає 
за адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Н. 
Курченко, б. 24, кв. 36, відповідно до вимог cт. ст. 
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися  
15 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 226 
до слідчого УСБУ в Черкаській області Немеш B.C., за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, p.т. 398-623, 
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні №22018250000000005 від 
26.01.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Суходоль-

ському Володимиру Васильовичу, 17.05.1978 ро-

ку народження, який проживає за адресою: Авто-

номна Республіка Крим, м. Севастополь, пр-т Жов-

тневої Революції, 26, кв. 280, необхідно з’явитися 

15 червня 2020 року о 09 годині, а також 19 черв-

ня 2020 року о 09 годині до прокурора відділу про-

куратури Автономної Республіки Крим Чернишенка 

П.О. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у 

проведенні допиту як підозрюваного та інших слідчих 

та процесуальних діях у кримінальному провадженні 

№42018010000000126 від 27.11.2018 за ч. 1 ст. 161, 

ч. 1 ст. 146 та ч. 2 ст. 121 КК України.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляційною 
скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням 
законів органами СБУ та державної прикордонної 
служби управління нагляду у кримінальному прова-
дженні прокуратури Миколаївської області Іщука А.О. 
на вирок Центрального районного суду м. Миколаєва 
від 16 січня 2018 року, за обвинуваченням Стельмаха 
С.О. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відкладено на 
30 липня 2020 року о 16:00 год.

Суддя Куценко О.В.

Повідомлення про припинення 
Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

Цим повідомляємо, що розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 
№23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (в ре-
дакції розпорядження АМКУ від 07.05.2020 №5-рп) постановлено припинити 01 червня 2020 ро-
ку Чернівецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифі-
каційний код 21423905) шляхом приєднання до Хмельницького  обласного територіального відді-
лення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 21312821).  

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох місяців з моменту опри-
люднення даного повідомлення про рішення щодо припинення Чернівецького обласного терито-
ріального відділення Антимонопольного комітету України за адресою: 58003, м.Чернівці, вул.Ма-
яковського, 33. 

На виконання розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 28 листо-
пада 2019 року №23-рп (зі змінами) та наказу Голови Антимонопольного комітету України від 
29.05.2020 року №45-ОД «Про утворення комісії з припинення Тернопільського обласного тери-
торіального відділення Комітету» (із змінами) Тернопільське обласне територіальне відділення  
АМКУ реорганізується шляхом приєднання до Хмельницького обласного територіального відді-
лення АМКУ, яке визначається правонаступником всіх його майнових прав та обов’язків.

Установлено строк заявлення вимог кредиторів до Тернопільського обласного територіально-
го відділення АМКУ, протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо припинення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного ко-
мітету України.

Судновий білет СБ №17099  

від 28.07.1999 року, виданий  

на ім’я Сорокіної Марії Василів-

ни, вважати недійсним у зв’язку 

з втратою. 
ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N018452
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Дебіторська заборгованість фіз.осіб (17 рахунків), право вимоги 
та інші майнові права за 30 кредитними договорами фіз.осіб

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних  
аукціонів:  02.07.2020
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 лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-
bank/47384-asset-sell-id-278138

На виконання розпорядження Голови Антимонопольного комітету України  від 
28.11.2019 № 23-рп виконання функцій, що покладені на Вінницьке обласне тери-
торіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) Поло-
женням про територіальне відділення, припинено 01 червня 2020 року.

Відділення реорганізується шляхом приєднання до Хмельницького обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України, яке визначається 
правонаступником всіх його майнових прав та обов’язків.

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднен-
ня повідомлення (02.06.2020) про рішення щодо припинення Відділення за адресою: 
21028, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7.

Ліквідаційна комісія

Посвідчення учасни-

ка ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС категорії 2 серія А  

№ 209395 с, видане 

23.03.2018 р. Київською ОДА 

на Іванченка Івана Федосійо-

вича, вважати недійсним.

Втрачений військовий кви-

ток на ім’я Чорного Олексан-

дра Володимировича, вида-

ний Києво-Святошинським 

РВК Київської обл., вважати 

недійсним.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 травня 2020 р. № 570-р 
Київ

Питання спільного з Міжнародним банком реконструкції  
та розвитку системного проекту «Перша позика  

на політику розвитку у сфері економічного відновлення»
1. Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та роз-

витку для реалізації системного проекту «Перша позика на політику розвитку у сфері еко-
номічного відновлення» в розмірі 350 млн. доларів США.

2. Схвалити проект листа Уряду України до Світового банку стосовно політики розвитку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2020 р. № 582-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143 «Про 

віднесення держав до переліку офшорних зон» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, 
ст. 592; 2019 р., № 4, ст. 159; 2020 р., № 18, ст. 706) такі зміни:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 7 та абзацу четвертого частини 

першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» віднести до переліку офшорних зон держави згід-
но з додатком.»;

у додатку до розпорядження розділ «Центральна Америка» доповнити позицією «Па-
нама».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2020 р. № 618-р 
Київ

Про погодження передачі об’єкта незавершеного  
будівництва в с. Малодолинське у державну власність 
Погодитися з пропозицією Державного агентства автомобільних доріг та Чорно-

морської міської ради щодо передачі об’єкта незавершеного будівництва «Будівни-
цтво мостового переходу через Сухий Лиман з підходами в с. Малодолинське на ав-
томобільній дорозі «Одеса — Чорноморськ» у державну власність з віднесенням йо-
го до сфери управління зазначеного Агентства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


	12_p1
	12_p2
	12_p3
	12_p4
	12_p5
	12_p6
	12_p7
	12_P8
	12_P9
	12_P10-12
	12_P13-15
	12_p16

