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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 жовтня 2020 року
USD 28.3639 EUR 33.4822 RUB 3.653 / AU 54381.54 AG 691.68 PT 25159.91 PD 67147.56

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ТАРАС КРЕМІНЬ:
«Червень наступного 

року стане 
рубіконом для тих 

високопосадовців, хто 
хоче по-справжньому 

продемонструвати 
законослухняність 

і повагу до 
української мови».

Голосуємо в масках  
і власною ручкою 

25 ЖОВТНЯ. Місцеві вибори відбудуться в усій Україні, навіть 
в областях, які належать до «червоної» зони епідемічної небезпе-
ки. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошує, що від-
повідною постановою Кабміну враховано всі нюанси, які необхід-
но виконувати під час проведення виборів за умов адаптивного ка-
рантину. Хто перебуває на самоізоляції, до 20:00 23 жовтня може 
подати заяву про голосування вдома. А в лікарнях пацієнти голосу-
ватимуть за допомогою спеціальних бригад, які приїдуть та прове-
дуть процес.

На виборчих дільницях передбачено комплекс протиепідемічних 
заходів: наявність антисептиків і контроль за дотриманням соціаль-
ної дистанції, повідомляє УНІАН. Кожен виборець має прийти на 
дільницю неодмінно в масці та із власною ручкою, аби запобігти пе-
редачі вірусу в кабінці для голосування.

Якщо прийде людина з відповідними симптомами, для неї має бу-
ти передбачено окрему кабінку, уточнив міністр, додавши: забезпе-
чення дільниць і членів комісій засобами індивідуального захисту й 
антисептиками передбачено за рахунок місцевих бюджетів.

4127 
позик на загальну суму 9,883 млрд грн 
видали уповноважені банки від початку   

чинності програми «Доступні кредити  
5—7—9%»

МЕДІАЛІКНЕП. Посилення медійної грамотності дасть змогу 
провести чітке розмежування між журналістикою фактів 
та маніпуляціями і пропагандою

Операція «Верифікація»: 
як нейтралізувати 
Росдезінформ

Уповноважений із захисту державної мови про серію 
державних іспитів для чиновників усіх рівнів  
на володіння українською мовою

2 5 
ДОКУМЕНТИ

Учора у Брюсселі 
відбувся черговий  
22-й саміт Україна — ЄС 
за участю Президента 
Володимира Зеленського

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін 
до переліку внутрішніх водних 
шляхів, що належать до 
категорії судноплавних»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим 

комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, 
символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних 
білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних 
виборів народного депутата України  25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому 

окрузі № 208 (Чернігівська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +9 +14 +16 +21 Черкаська +9 +14 +16 +21
Житомирська +8 +13 +14 +19 Кіровоградська +9 +14 +17 +22
Чернігівська +8 +13 +16 +21 Полтавська +8 +13 +17 +22
Сумська +9 +14 +15 +20 Дніпропетровська +9 +14 +18 +23
Закарпатська +8 +13 +13 +18 Одеська +13 +18 +18 +23
Рівненська +8 +13 +13 +18 Миколаївська +10 +15 +19 +24
Львівська +7 +12 +11 +16 Херсонська +11 +16 +19 +24
Івано-Франківська +8 +13 +11 +16 Запорізька +10 +15 +18 +23
Волинська +7 +12 +12 +17 Харківська +7 +12 +19 +24
Хмельницька +8 +13 +13 +18 Донецька +8 +13 +19 +24
Чернівецька +7 +12 +12 +17 Луганська +6 +11 +18 +23
Тернопільська +8 +13 +12 +17 Крим +11 +16 +21 +26
Вінницька +9 +14 +14 +19 Київ +12 +14 +17 +19

Укргiдрометцентр

ТОВ «ФК «ФГІ» повідомляє, що при укладенні з ПАТ «КБ «НАДРА» До-
говору № GL3N217046_ПВ216 про відступлення прав вимоги від 07.05.2020 
року, посвідченого Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського місько-
го нотаріального округу за реєстровим № 1557, який було укладено за ре-
зультатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електро-
нного аукціону № UA-EA-2020-03-06-000041-b від 30.03.2020 року, Банком, 
у зв’язку з втратою, не було передано ТОВ «ФК «ФГІ» оригінали наступних 
договорів іпотек, а саме:

1) Договір іпотеки від 30.05.2008 року, посвідчений Приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального округу Івановою Л.М. за реєстром 
№ 2903;

2) Договір іпотеки від 29.08.2008 року, посвідчений Приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального округу Івановою Л.М. за реєстром 
№ 4321.

Інформація щодо відсутності вищевказаних Договорів іпотек та-
кож міститься в публічному паспорті активу ПАТ «КБ «НАДРА» по лоту  
№ GL3N217046, який розміщений у відкритому доступі на сайті Рrozorro за 
посиланням: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-03-06-000041-b.

Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 
23.06.2020 №60/34-р/к у справі № 132/60/142-рп/к.19 про вчинення ТОВ 
«ФІШ КЕН ФЛАЙ» (41009764) та ТОВ «СЕЙНТ РОК ЮКРЕЙНІАН» (38800001) 
порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист еко-
номічної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» 
— 68 тис. грн, ТОВ «СЕЙНТ РОК ЮКРЕЙНІАН» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5,323 КПК України
Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., зареєстрованій 

за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, 
кв. 31, тимчасово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, 
кв. 126 необхідно з’явитися в судові засідання, які відбудуться 15.10.2020 
року о 10 годині 30 хвилин за адресою: м Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

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

Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович, 05.07.1979 р.н., за-
реєстрований: м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв. 58, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 
15.10.2020 року о 10 годині 30 хвилин до зали судових засідань № 108 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до ви-

мог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрю-
ваного Погрібніченка Ігоря Миколайовича, 26.03.1978 р.н., зареє-
строваного за адресою: вул. Михайла Котельникова, буд. 35, кв. 48,  
м. Київ, 9 жовтня 2020 року о 12 год. 00 хв. та 12 жовтня 2020 року о 12 год. 
00 хв. до Національного антикорупційного бюро України (вул. Василя Сури-
кова, 3, м. Київ) до старшого детектива Національного бюро Шмітька В.В. 
для проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі отримання при-
мірника клопотання про обрання запобіжного заходу з додатками. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України, а на-
слідки неприбуття на виклик — ст. 139 КПК України.

Донецький апеляційний суд у м. Бахмуті повідомляє, що розгляд апеля-
ційної скарги захисника Барбашина С.В., який діє в інтересах підозрювано-
го Сак Д.О. на ухвалу слідчого судді Артемівського міськрайонного суду До-
нецької області від 28.07.2020 про відмову в задоволенні скарги на повідо-
млення про підозру від 23.09.2015 року за матеріалами кримінального про-
вадження № 12015050150000634 від 17.02.2015 за ч. 2 ст. 364-1 КК Украї-
ни відносно Сак Дениса Олександровича, 18.01.1977 року народження, який 
зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янськ (Дні-
продзержинськ), вул. 50 років СРСР, 1д/52, призначений на 28 жовтня 2020 
року на 11-00 годину.

Підозрюваного Сак Дениса Олександровича просимо з’явитися у судове 
засідання на зазначену дату за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя Акуленко В.В.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 

ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Вов-
ка Павла Вячеславовича, 07.07.1978 р.н., зареєстрованого за адресою:  
вул. Драгомирова, 2, кв. 123, м. Київ, 9 жовтня 2020 року об 11 год. 00 хв. та 
12 жовтня 2020 року об 11 год. 00 хв. до Національного антикорупційного 
бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) до старшого детектива На-
ціонального бюро Шмітька В.В. (тел. 0443639766) для проведення слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 52019000000000522 
від 21.06.2019, у тому числі отримання примірника клопотання про обрання 
запобіжного заходу з додатками. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки неприбуття на виклик — 
ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-нка АЗАРОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10.10.2020 о 10 год. в 
Кам’янка-Бузький ВП ГУ НП у Л/о до слідчого МУЖИКА В.М. за адресою: 
м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 22 для участі у слідчій дії — допит 
підозрюваного по кримінальному провадженні №12020140220000179 від 
27.04.2020, в якому Ви підозрюєтесь у заволодінні чужим майном шляхом 
зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих 
розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 
та у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо не-
правдивий документ, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 
КК України.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до ви-

мог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК України, викликає підо-
зрюваного Аблова Євгенія Валерійовича, 10.03.1973 р.н., зареє-
строваного за адресою: пров. Каркашадзе, буд. 9, кв. 9, м. Одеса,  
9 жовтня 2020 року об 11 год. 30 хв. та 12 жовтня 2020 року об 11 год. 30 хв. 
до Національного антикорупційного бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, 
м. Київ) до старшого детектива Національного бюро Шмітька В.В. для про-
ведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі отримання примірника 
клопотання про обрання запобіжного заходу з додатками. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки не-
прибуття на виклик — ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 

133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Келеберду Володимира Іванови-
ча, 16.04.1978 р.н., зареєстрованого за адресою: просп. Героїв Сталінграду, буд. 6А, кв. 162,  
м. Київ, 9 жовтня 2020 року о 12 год. 30 хв. та 12 жовтня 2020 року о 12 год. 30 хв. до Національ-
ного антикорупційного бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) до старшого детектива На-
ціонального бюро Шмітька В.В. для проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі отри-
мання примірника клопотання про обрання запобіжного заходу з додатками. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки неприбуття на виклик — 
ст. 139 КПК України.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Лактіонова Михай-
ла Марковича, 3 лютого 1963 року народження, уродженця та проживаючого за адресою: місто 
Алчевськ Луганської області, вулиця Станіславського, буд. №1, кв. №84, у судове засідання, яке 
відбудеться 13 жовтня 2020 року о 10 год. 10 хв. у залі судових засідань Тернопільського місь-
крайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М.М. у судове засідання, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан

У зв’язку з втратою  

вважати недійсною  

Довідку № 454 від 16.01.2001 

«Про виключення судна  

з Державного суднового реєстру 

України», виданого ТОВ «Наталі»  

Державною інспекцією  

судноплавного нагляду.

Я, Куцин Андрiй Васильович, повiдомляю, 

що мною було втрачено Державний акт на 

право власностi на земельну дiлянку, вида-

ний Дергачiвською районною державною 

адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 7 черв-

ня 2005 року, серiя ЯА № 453656. Акт заре-

єстровано в Книзi записiв реєстрацiї дер-

жавних Актів на право власностi на зем-

лю та на право постiйного користування 

землею, договорiв оренди землi за №484. 

Кадастровий номер земельної дiлянки: 

6З22055900:10:000:0019.

Звертатись за телефоном: +380662717084.

Вважати недійсними  

документи:  

судновий квиток УМД-91К №019434 від 

30.03.2001, судновий квиток УМД-48к 

№11270 від 30.06.1999.  

Плавзасоби знаходяться на балансі ДП 

НВКГ «Зоря»—«Машпроект»,  

код ЄДРПОУ 31821381.

Повістка про виклик до суду 
Обвинуваченого Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975 

р.н., адреса реєстрації та останнього місця проживання:  
м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні  
з розгляду кримінального провадження в порядку спеціаль-
ного судового провадження стосовно Кваснюк Є.Г., обвину-
ваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК 
України, яке відбудеться 21.10.2020 об 11 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний 
суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

ОГОЛОШЕННЯ

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

(заява № 72192/12 та 2 інші)
Стислий виклад рішення від 28 травня 2020 року

У цій справі заявники були затримані в рамках кримінальних проваджень щодо 
кожного з них. До кожного із заявників було застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, строки якого неодноразово судами продовжувалися. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктами 1, 3 і 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на несправедливість та необґрунтованість рішень су-
дів, якими було санкціоновано їх тримання під вартою та продовжено строки такого 
тримання. У заявах № 10417/14 та № 31184/16 заявники також скаржилися за пунк-
том 4 статті 5 Конвенції на порушення їхнього права на перегляд законності триман-
ня їх під вартою. Крім того, у заяві № 31184/16 заявник скаржився за пунктом 5 статті 
5 Конвенції на відсутність забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування 
за свавільне тримання його під вартою та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмір-
ну тривалість кримінального провадження.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 1 статті 5 Конвенції, Європейський суд 
стосовно заяв № 72192/12 та № 10417/14 зазначив, що вже розглядав подібні ситуа-
ції у справах проти України та визнавав їх несумісними з принципами юридичної ви-
значеності і захисту від свавілля. Стосовно заяви № 31184/16 Європейський суд дій-
шов висновку, що тримання заявника під вартою з 22.12.2015 до 05.01.2016 не було 
законним у зв’язку з недотриманням апеляційним судом вимоги національного зако-
нодавства щодо ухвалення рішення про застосування запобіжного заходу. Посилаю-
чись на свою попередню практику, Європейський суд констатував порушення пунк-
ту 1 статті 5  Конвенції.

Щодо скарг заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд вказав, 
що не оцінивши конкретні факти або не розглянувши можливість застосування ін-
ших запобіжних заходів, як альтернативу триманню під вартою під час досудового 
слідства, та по суті постійно посилаючись на тяжкість обвинувачень, ризик ухилення 
або перешкоджання слідству, органи державної влади продовжували строк триман-
ня заявників під вартою під час провадження на підставах, які не можуть вважатися 
«достатніми» та «відповідними» виправдання тривалості такого тримання. Європей-
ський суд, посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, кон-
статував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Стосовно інших скарг заявників у заявах № 10417/14 та № 31184/16 Європей-
ський суд зазначив, що він розглянув основні юридичні питання, порушені у цих за-
явах, тому немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та 
суті цих скарг. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує, що мати третього заявника, пані Любов Орлова, має право продо-

вжити це провадження від імені заявника;
3. Оголошує прийнятними скарги першого заявника за пунктами 1 і 3 статті 5 Кон-

венції на свавільність тримання його під вартою з 27 січня до 09 лютого 2012 року та 
відсутність відповідних і достатніх підстав для тримання його під вартою під час до-
судового слідства;

4. Оголошує прийнятними скарги другого заявника за пунктами 1 і 3 статті 5 Кон-
венції на свавільність тримання його під вартою з 25 травня до 10 червня 2013 року 
та відсутність відповідних і достатніх підстав для тримання його під вартою під час 
досудового слідства;

5. Оголошує прийнятними скарги третього заявника за пунктами 1 і 3 статті 5 Кон-
венції на свавільність тримання його під вартою з 22 грудня 2015 року до 05 січня 
2016 року та відсутність відповідних і достатніх підстав для тримання його під вар-
тою під час досудового слідства;

6. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції щодо всіх заявників;
7. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції щодо всіх заявників;
8. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суті 

скарг другого та третього заявників за пунктом 4 статті 5 Конвенції щодо неспромож-
ності судів здійснити належний розгляд їхніх клопотань про звільнення з-під варти 
та скарги третього заявника за пунктом 5 статті 5 Конвенції щодо відсутності у ньо-
го забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування за свавільне триман-
ня під вартою та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість кримінально-
го провадження щодо нього;

9. Постановляє, що:
(а)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу:

(і)  першому та другому заявникам і матері третього заявника суми, зазначені у та-
блиці в додатку, та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(іі) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути сплаче-
ні другому заявнику;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 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;

10. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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