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

Міністр інфраструктури про надання більших 
повноважень місцевій владі щодо роботи транспорту  
під час локдауну    

Пандемія ще не сказала 
останнього слова

ПРОГНОЗ. Світова економіка відновлюється швидше, ніж очіку-
вали, але ризики все ще залишаються, наприклад, поширення нових 
штамів коронавірусу. У січні прогнозували зростання світової економі-
ки 2021 року на рівні 5,5%. Однак з’являються перспективи прискоре-
ного відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, 
особливо у США, і перспективам масштабної вакцинації. 

Однак відновлення глобальної економіки було неповним і нерів-
номірним, бо ВВП в більшості країн залишається істотно нижчим 
за докризові показники, пояснює перший заступник голови Між-
народного валютного фонду Джеффрі Окамото. Тобто розрив між 
розвиненими економіками й тими, що розвиваються, зростає.

Сукупний дохід на душу населення у країнах з ринковою еконо-
мікою і в країнах, що розвиваються, крім Китаю, у 2020—2022 ро-
ках буде на 22% нижчим. Це призведе до того, що з початку панде-
мії за межею бідності опиняться майже 90 мільйонів осіб. 

«Країни з низьким рівнем доходу можуть не побачити масш-
табної вакцинації до 2022 року, тому пандемія закінчиться то-
ді, коли закінчиться для всіх», — цитує УНІАН слова фахівця. 

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

565 
стаціонарних (тимчасових  

або постійних) пунктів для щеплення 
медиків проти COVID-19 відкрито 

відучора в Україні

«Регіональні комісії з 
питань ТЕБ і НС у кожній 

області самостійно 
прийматимуть рішення 

щодо карантинних 
обмежень на 

автотранспорті  
й залізниці у регіонах 

«червоної» зони».

Держава підставить 
плече у період 
локдауну

ВИКЛИКИ, СПРИЧИНЕНІ ПАНДЕМІЄЮ. Влада не залишить 
громадян і бізнес без фінансової допомоги 
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Наша країна підтримує всі 
європейські санкції щодо РФ  
як країни-агресора — такий 
один із підсумків робочого візиту 
української делегації до ФРН

З ПЕРШИХ ВУСТ

Розпорядження Кабінету Міністрів України  
«Про погодження розподілу додаткової дотації 
на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році»
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Надійний донецький мур 
ПЕРСПЕКТИВИ.  На реалізацію інфраструктурних проєктів на Донеччині в межах державної 
програми «Велике будівництво» нададуть близько мільярда гривень

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

Прифронтова Донеччина по 
обидва боки лінії розмежу-

вання має чітку спільну ознаку, 
що відразу впадає в очі. Терито-
рія області, точніше, місцеві по-

ля, посадки, дороги й особливо 
населені пункти вкриті потвор-
ними шрамами — вирвами від 
вибухів, слідами куль чи оскол-
ків та руїнами, що нагадують про 
тривалу гібридну війну. Важко не 
помітити ще й разючу різницю на 
місці минулих боїв чи обстрілів. 

Час зупинився. Ця лаконіч-
на і влучна  характеристика ду-
же точно означує нинішню си-
туацію на окупованій проросій-
ськими незаконними збройними 
формуваннями території краю. 
За минулі роки там безнадійно 
застигли пошкоджені чи зруй-

новані приміщення промисло-
вих підприємств, аеропорту, 
вокзалу, стадіону «Донбас Аре-
на», об’єктів культурної галу-
зі. Вони заростають бур’янами, 
їх розбирають на брухт чи буд-
матеріали. А про капіталь-
ний ремонт або зведення нових 

об’єктів не йдеться.  Звичайно, 
було б великим перебільшенням 
запевняти, що на території До-
неччини під контролем україн-
ського уряду вже повністю лік-
відували руйнівні сліди 
війни та відбудували всі 
міста і села. 
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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
У провадженні колегії суддів Вищого антикоруп-

ційного суду у складі:  Ногачевського В.В. (головую-
чий), Галабали М.В., Крикливого В.В., перебуває кри-
мінальне провадження № 12015000000000200 про 
обвинувачення Крючкова Дмитра Васильовича за  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ та Корніленко-
ва Ігоря Петровича за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
29.09.2020 року постановлено  здійснювати спеці-
альне судове провадження стосовно Корніленкова 
І.П., який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ.

У зв’язку з чим викликається Корніленков Ігор Пе-
трович, 19 жовтня 1965 року народження, громадя-
нин України, уродженець м. Запоріжжя Запорізь-
кої обл., зареєстрований за адресою: вул. Москов-
ська, 41/8, кв. 62, м. Київ, останнє відоме місце про-
живання: вул. Європейська, 5, с. Сонячне Запорізь-
кого р-ну Запорізької обл., який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 364 ККУ, у судові засідання, що від-
будуться  02 квітня 2021 о 09:00 год., 12 травня 2021 
о 09:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голову-
ючий суддя: Ногачевський В.В., судді: Крикливий 
В.В., Галабала М.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засудженого Яну-
ковича Віктора Федоровича, що розгляд матеріалів кримінального провадження 
за касаційними скаргами захисників Байдика Олександра Анатолійовича, Горо-
шинського Олександра Олександровича, які діють в інтересах засудженого Яну-
ковича Віктора Федоровича, на вирок Оболонського районного суду м. Києва від 
24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жовтня 2020 
року, захисників Біленка Богдана Володимировича, Сердюка Віталія Анатолійо-
вича, Федоренка Ігоря Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни, які діють в ін-
тересах того ж засудженого, на ухвалу Київського апеляційного суду від 02 жов-
тня 2020 року відкладено на 12 годину 12 квітня 2021 року.

Судове засідання відбудеться в Касаційному кримінальному суді Верховного 
Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Одночасно повідомляємо, що 12 березня 2021 року до Верховного Суду від 
адвоката AO «АВЕР ЛЄКС» Біленка Богдана Володимировича надійшли доповне-
ння до поданої ним касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного суду від 
02 жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Федоровича.

Копії вказаних доповнень, що підлягають врученню засудженому, були вру-
чені та надіслані його захисникам, а також засудженому за останніми відомими 
місцями його проживання чи перебування, з повідомленням про день, час і міс-
це касаційного розгляду.

Суддя А. Чистик

Виклик до суду
Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 30.06.1960 року народження, у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.110 ч.2 КК України, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 01 квітня 2021 року о 14 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганської області, для участі в судо-
вому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139 323 КПК України.
Суддя Булгакова Г.В.

В провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кри-
мінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №2201650000000226 від 
20.10.2016 року за обвинуваченням Бу-
гая Володимира Степановича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст.ст. 110 ч. 1, 110 ч.2 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Бугая 
Володимира Степановича, 26.08.1956 
р.н., зареєстрований за адресою: ін-
декс 85113, Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Громова, буд. 21, кв. 
124, для участі в розгляді підготовчо-
го судового засідання, яке відбудеть-
ся 29 березня 2021 року о 08 годині 50 
хвилин у приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85110, м. Костянти-
нівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, 
зал судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя О.О. Леміщенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО  

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Швидкому Олек-
сію Володимировичу, 25.01.1984 р. 
н., який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Донецька область, 
м. Шахтарськ, вул. Леніна, буд. 18, 
кв. 97, на підставі ст.ст. 133, 135, 
139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 26.03.2021 в період часу 
з 09:00 до 14:00 до каб. № 10 слідчо-
го відділу 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луган-
ській областях, до старшого слідчо-
го в ОВС Фесенка Станіслава Сергійо-
вича, за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Морських Десант-
ників, 20, для ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, а 
також вручення обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування по кримінальному прова-
дженню № 22021050000000062, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 22.02.2021, за ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як 
підозрюваному.

П’ятою Харківською державною нотаріальною конторою відкрито спад-
кову справу після померлої 12 листопада 2019 року ПОДОЛЯН РАЇСИ КОС-
ТЯНТИНІВНИ, 10 травня 1931 р. н. Можливі спадкоємці запрошуються до но-
таріальної контори за адресою: 61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Hop Н.М. 
розшукує спадкоємців після смерті померлого вересень 2020 року МІШТУ-
РАКА ТАДЕЯ-ЮЛІАНА-БЕРНАРДА МИХАЙЛОВИЧА. Звертатись за адресою: 
місто Львів, вулиця генерала Чупринки Т., 46/8, тел. (032) 237-27-70.

Відкрито спадкову справу після померлого 11.05.2020 року
Полонського Сергія Вікторовича, 07.02.1964 р. н. 

Спадкоємці запрошуються до 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків. вул. 
Василя Мельникова, 2.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Чер-
нівецькій області Гризунов Геннадій Володимирович повідомляє пі-
дозрювану Цимбаленко Ольгу Миколаївну, 13.03.1982 р. н., зареєстро-
вану за адресою: м. Донецьк, вул. Суворова, 60, про завершення до-
судового розслідування та надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження №22021260000000012 від 19.03.2021 та викликає її 
26.03.2021 о 10 год. 00 хв. у СВ СБУ в Чернівецькій області, м.Чернівці, 
вул. Шевченка, 1а, для здійснення процесуальних дій: надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування та вручення копії обвинуваль-
ного акта і реєстру матеріалів розслідування.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі  
№ 640/12695/19 за позовною заявою АТ «Нікопольський завод фе-
росплавів», КП «Харківводоканал», ТОВ «Побужський феронікелевий 
комбінат» до НКРЕКП, про визнання протиправними та скасування по-
станови від 07.06.2019 № 954 «Про встановлення тарифу на послу-
ги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на II півріччя 
2019 року», від 07.06.2019 № 955 «Про встановлення тарифу на послу-
ги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року», від 12.07.2019 № 1411 «Про 
встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ 
«НЕК УКРЕНЕРГО», засідання у якій призначено на 06.04.2021 о 14:00 
в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва, за адресою: 
м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань № 35.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року 
народження, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімір-
ская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 29 березня 2021 року о 09 год. 30 хв. 
в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М. 
в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Т. Багрій

СПРАВА «КУРОЧЕНКО ТА ЗОЛОТУХІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KUROCHENKO AND ZOLOTUKHIN v. UKRAINE)

(Заяви № 20936/16 та № 53257/16)
Стислий виклад рішення від 11 лютого 2021 року

У 2010 році першого заявника було затримано у м. Перевальськ Луганської об-
ласті у зв’язку з підозрою у вбивстві та обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою. У 2013 році Алчевський міський суд виніс вирок, який перший заявник 
оскаржив до Апеляційного суду Луганської області.

У 2013 році щодо другого заявника було порушено кримінальне провадження у 
зв’язку з незаконним видобуванням вугілля на території Антрацитівського району Лу-
ганської області та обрано запобіжний захід у вигляді застави з обов’язком не відлу-
чатися без дозволу із зареєстрованого місця проживання.

У 2014 році у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території Луганської облас-
ті робота судів була припинена, а матеріали кримінальних справ заявників залиши-
лися на тій території.

У березні 2015 року перший заявник звернувся до Лисичанського міського суду з 
клопотанням про зміну запобіжного заходу, однак його не розглянули у зв’язку з від-
сутністю у суду матеріалів його справи. Перший заявник звернувся з клопотанням до 
Старобільського районного суду, який намагався вирішити питання отримання мате-
ріалів справи з тимчасово окупованої території. Пізніше цей суд відмовив першому 
заявнику у звільненні його з-під варти. 

У березні 2016 року Лисичанським міським судом було відновлено матеріали 
справи першого заявника, які містили лише копії вироку та його апеляційної скар-
ги. Через рік, у серпні 2017 року, прокуратура Луганської області подала до суду зая-
ву про відновлення втрачених матеріалів справи. Однак, оскільки заява не відповіда-
ла встановленим законодавством вимогам, які так і не були нею усунуті, суд повер-
нув заяву прокуратурі, не розглянувши її по суті.

У жовтні 2016 року Старобільський районний суд постановив звільнити першого 
заявника з-під варти, зазначивши, що оскільки апеляційний суд не зміг розглянути 
справу першого заявника у зв’язку з недостатністю матеріалів, то подальше триман-
ня його під вартою суперечило б статті 5 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція) і Конституції України.

Другий заявник у 2016 році звернувся до Старобільського районного суду з кло-
потанням про відновлення втрачених матеріалів його справи та закриття криміналь-
ного провадження. Старобільський районний суд закрив розгляд справи у зв’язку з 
тим, що у його справі не було вироку, натомість національне законодавство передба-
чало процедуру відновлення матеріалів лише у справах, які завершувалися ухвален-
ням вироку. Апеляційний суд та Вищий спеціалізований суд України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ відмовили заявнику у відкритті провадження з тих са-
мих підстав. 

У травні 2018 року Старобільський районний суд скасував ухвалу про застосуван-
ня до другого заявника запобіжного заходу.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалу відсутність розгляду їхніх справ, 
невизначеність щодо перебігу їхніх справ та їхнього статусу у зв’язку з цим. Перший 
заявник також скаржився за пунктом 1 статті 5 Конвенції на незаконне тримання йо-
го під вартою після подій 2014 року; за пунктом 4 статті 5 Конвенції на відсутність до-
ступу до процедури, відповідно до якої могла бути встановлена законність тримання 
його під вартою і ухвалено рішення про його звільнення; за статтею 13 Конвенції та 
статтею 2 Протоколу № 7 на тривалу відсутність розгляду його справи в апеляційний 
інстанції, невизначеність щодо перебігу його справи і його статусу та відсутність на-
ціональних засобів юридичного захисту у зв’язку з цим. Другий заявник також скар-
жився за статтею 2 Протоколу № 4 на тривале обмеження його свободи пересування. 

Розглянувши скарги заявників за пунктом 1 статті 6 Конвенції, Європейський суд 
щодо справи першого заявника зазначив, що заява про відновлення матеріалів бу-
ла подана прокуратурою до суду аж через рік після знаходження деяких матеріалів 
справи, до того ж не відповідала вимогам національного законодавства, і через не-
достатню ретельність прокуратури суди не змогли розглянути питання, чи достатньо 
було матеріалів для ефективного розгляду справи першого заявника. Щодо справи 
другого заявника Європейський суд зазначив, що оскільки національне законодав-
ство не передбачає процедури звернення із заявою про відновлення втрачених ма-
теріалів справи у ситуаціях, в яких не ухвалено вирок, то національні суди і не дослі-
джували таку можливість, що унеможливило зняття пред’явлених проти другого за-
явника обвинувачень та закриття кримінального провадження щодо нього. Європей-
ський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо обох заявників.

Скаргу першого заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції Європейський суд від-
хилив як необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 

Конвенції. Європейський суд зазначив, що тримання першого заявника під вартою 
розглядалося судом як запобіжний захід і призвело до його звільнення, з огляду на 
це він перебував під вартою значно менше часу, ніж передбачало обране йому по-
карання.

Розглянувши скаргу першого заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції, Європей-
ський суд також відхилив її як необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 
та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарг першого заявника за статтею 13 Конвенції та статтею 2 Протоколу  
№ 7 Європейський суд зазначив, що розглядати їх окремо немає необхідності з огля-
ду на висновки за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Стосовно скарги другого заявника за статтею 2 Протоколу № 4 Європейський суд 
дійшов висновку, що вона була подана поза встановленим шестимісячним строком, і 
відхилив її як неприйнятну відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
« 1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції, 

а також статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції, а решту скарг у заяві — неприйнят-
ними;

3.Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо першого за-
явника;

4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо другого за-
явника;

5. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги першого заявника за 
статтею 13 та статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам такі 

суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 3 000 (три тисячі) євро першому заявнику та додатково суму будь-якого подат-
ку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 2 400 (дві тисячі чотириста) євро другому заявнику та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(iii) 4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро першому заявнику і 1 500 (одна тисяча 
п’ятсот) євро другому заявнику та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись їм, в якості компенсації судових та інших витрат; ця сума має бути спла-
чена безпосередньо на банківський рахунок представника заявників, пана М. Тарах-
кала;

(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;

7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «КАПЛАТИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KAPLATYY v. UKRAINE)

(заява № 39997/17)
Стислий виклад рішення від 04 лютого 2021 року

03 вересня 2013 року колишня дружина заявника померла в будинку свого спів-
мешканця. Відповідно до свідоцтва про смерть вона померла внаслідок природних 
причин.

Наступного дня Коломийським МВ УМВС України в Івано-Франківській області за 
заявою заявника порушено кримінальну справу за фактом її смерті та призначено су-
дово-медичну експертизу, а заявнику надано статус потерпілого. 09 вересня 2013 ро-
ку кримінальну справу було закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину на підста-
ві свідоцтва про смерть та показань лікарів бригади швидкої медичної допомоги і спів-
мешканця. 

Заявник оскаржив цю постанову до Коломийської міжрайонної прокуратури, зазна-
чивши, що кримінальну справу було закрито без результатів судово-медичної експер-
тизи, не було допитано всіх осіб, у тому числі його, а також, що органи державної вла-
ди проігнорували сліди від ін’єкцій на руках колишньої дружини. Прокуратурою було 
проведено слідчі дії та закрито провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину. 

21 вересня 2013 року Київський районний відділ міліції Полтавського міського 
управління порушив кримінальну справу у зв’язку з ненаданням колишній дружині за-
явника медичної допомоги та посилаючись на версію подій заявника призначив прове-
дення ексгумації та судово-медичної експертизи її трупа. Також слідчий надав на збе-
рігання заявнику медичні документи та матеріали у справі. 21 лютого 2014 року Ки-
ївський відділ міліції закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю скла-

ду злочину, постанова у подальшому була скасована, оскільки розслідування було не-
повним та однобічним.  

17 жовтні 2014 року кримінальне провадження у справі було відновлене та 
об’єднано. 29 червні 2016 року на підставі доказів, зібраних на початкових стадіях слід-
ства ще у 2013 році, кримінальне провадження було закрите у зв’язку з відсутністю 
складу злочину.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за статтями 2, 3 та 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на неефективне розслідування смерті своєї колишньої дружини.

Європейський суд зауважив, що відповідно до принципу jura novit curia він не 
зв’язаний правовими підставами, вказаними заявником за Конвенцією та протоколами 
до неї, і має повноваження ухвалювати рішення щодо кваліфікації фактів скарги, роз-
глядаючи її відповідно до статей або положень Конвенції, які відрізняються від тих, на 
які посилається заявник. Європейський суд вирішив, що відповідні скарги мають роз-
глядатися за статтею 2 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд дійшов висновку, що органи дер-
жавної влади не зробили все можливе у межах своїх повноважень, аби забезпечити 
проведення комплексних дій для збору та зберігання доказів і встановлення обставин 
смерті колишньої дружини заявника. Розслідування, яке тривало близько 2 років і 9 мі-
сяців, двічі зупинялося, а потім відновлювалося, зокрема у зв’язку з його поверховніс-
тю, і це визнали самі органи державної влади. Крім того, Європейський суд вказав, що 
недоліки розслідування, які існували на момент винесення останньої постанови про за-
криття провадження у червні 2016 року, серйозно підірвали перспективи успіху роз-
слідування, навіть якщо розслідування було швидко відновлене за заявою заявника. 
Європейський суд констатував порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Постановляє, що заявник може вважатися потерпілим;
2. Долучає заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридично-

го захисту до суті скарги за статтею 2 Конвенції та відхиляє його;
3. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 6 000 

(шість тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, в 
якості відшкодування моральної шкоди; 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 гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».

СПРАВА «Сергій Анатолійович ГНАТЕНКО  
проти України та Микола Іванович УСОВ проти України»

(Sergiy Anatoliyovych GNATENKO against Ukraine and Mykola Ivanovych USOV  
against Ukraine)

(Заяви №63266/19 та № 3142/20)
Стислий виклад рішення від 11 лютого 2021 року

Заявники звернулися до Європейського суду з прав людини (далі — Європей-
ський суд) зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримі-
нальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного за-
собу юридичного захисту у зв’язку з цим. Беручи до уваги схожість предмету заяв, 
Європейський суд вирішив розглянути їх спільно в одному рішенні.

Європейський суд отримав підписані сторонами декларації щодо дружнього вре-
гулювання спору, згідно з якими заявники погодились відмовитись від будь-яких по-
дальших скарг проти України щодо фактів, які стали підставою для подання цих заяв, 
в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їм суми, вказані в таблиці в додатку. 

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить під-
став для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд ви-
знав за доцільне виключити справи зі свого реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у 
складі: головуючого судді Стрельбицького В. В., судді Волоско I. P., суд-
ді Радченка В. Є.) знаходиться кримінальне провадження про обвинува-
чення Литовченка Олександра Леонідовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання у даній справі судом призначено 
на 29 березня 2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Галицько-
го районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 
(2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Литовченка Олександра Леонідовича, 08.11.1976 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Красна, 73, що у випадку Вашої неявки у судове засідання 
на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності 
на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Відкриваючи захопливий 
світ книжки 
ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО. Щороку в дитячих бібліотеках проводять 
Тиждень читання для популяризації мистецтва слова

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Нинішня дитина має без-
ліч різноманітних мож-

ливостей цікаво організувати 
своє дозвілля. Однак ця пере-
вага має й зворотний бік: діти 
стали мало цікавитися книж-
ками. За даними соціологіч-
них досліджень, останніми 
роками кількість дітлахів, 
які люблять читати, значно 
зменшилася — нині добро-
вільно це робить лише поло-
вина опитаних. Чимало з них 
читати не люблять зовсім.

Чи не перетворюємося ми 
із країни, яка колись читала 
найбільше, на її протилеж-
ність? Якщо раніше в місь-
кому тролейбусі чи трамваї 
багато пасажирів, незважа-
ючи на незручності, брали в 
руки книжку, нині це велика 
рідкість. На батьків, зрозу-
міло, рівняються й діти. Вва-
жається, що в усьому винні 
сучасні електронні пристрої, 
ігри й доступні інші цифро-
ві розваги, яким малеча охо-
че присвячує час. Одначе це 
справедливо лише частково, 
оскільки дитина, яка одер-
жує задоволення від читан-
ня, завжди знайде час зали-
шитися наодинці із книж-
кою. 

Педагоги констатують: ді-
ти, які приділяють читанню 
мало часу, як правило, зазна-
ють труднощів з ним. Нерід-
ко вправне і швидке читан-
ня стає для них викликом. А 
велике навантаження у на-
вчальних закладах призво-
дить до того, що у дітей для 
знайомства з художньою лі-
тературою залишається об-
маль часу і бажання. 

Однак такий стан речей 
негативно позначається на 
дитячому розвитку, адже, 

читаючи, ми не тільки маємо 
змогу відпочити, а й набува-
ємо нових знань, поповнює-
мо лексичний запас, мимово-
лі вчимося грамотності, роз-
виваємо уяву і підвищуємо 
свою цінність у власних очах, 
так і в очах оточення. Та й на-
вчатися у школі легше тому, 
хто завдяки читанню більш 
ерудований. 

Отож прищепити лю-
бов до книжки — завдан-
ня непросте. Тут багато ва-
жить особистий приклад і 
ненав’язлива колективна 
думка. Серед багатьох спосо-
бів залучення дітей до спіл-
кування із книжкою на Чер-
кащині давно переконалися 
в ефективності Тижнів ди-
тячого читання.  Організато-
ри запевняють, що це пере-
вірений роками і покоління-
ми засіб дитячого розвитку. 
Відкрити для себе захопли-
вий світ літературних героїв  
— це ніби вирушити в ман-
дри, де чекають цікаві при-
годи, незвичайні сюжети, де 
можна познайомитися з не-
звичайними людьми, зрозу-

міти багато чого про навко-
лишній світ.

«Тиждень дитячого чи-
тання — захід, який відбу-
вається щорічно у всіх ди-
тячих бібліотеках області, 
всієї країни. Це можливість 
привернути увагу до дитя-
чої книжки, читання, біблі-
отек. Традиційно відкрит-
тя Тижня дитячого читан-
ня розпочинаємо масштаб-
но, але нині в умовах каран-
тинних обмежень воно про-
ходить у трохи іншому фор-
маті», — розповіла заступ-
ниця директора обласної бі-
бліотеки для дітей Наталія 
Мошенець.

Цього разу тиждень від-
крився музично-поетичним 
дійством «Вогонь її пісень 
не згасять зливи літ», при-
свяченим 150-річчю із дня 
народження Лесі Україн-
ки. За свідченнями учасни-
ків тижня, багатьох схвилю-
вала сценічна мініатюра за 
мотивами листів Лесі Укра-
їнки, яку підготували учас-
ники літературного театру 
«Задзеркалля» обласної біб-

ліотеки для дітей. Справили 
гарне враження  й майстер-
но виконана театрально-му-
зична композиція від теа-
тральної студії «РапсоДія» 
Черкаської музичної шко-
ли №5, пісні на слова поете-
си, її вірші в музичному су-
проводі.

Тиждень дитячого читан-
ня, який триває, приготу-
вав для дітей ще багато ін-
ших літературних пригод. На 
них чекають творчі зустрічі 
з літераторами, квести, май-
стер-класи, читацькі турні-
ри, бібліокіно, багато інших 
пізнавально-розважальних 
заходів, серед яких чимало 
літературних ігор. А ще бага-
то новинок очікує користува-
чів на сайті, зокрема у блозі й 
на електронних сторінках об-
ласної бібліотеки для дітей у 
соцмережах.

Вдивляючись у допитли-
ві очі юних учасників тиж-
ня, переконуєшся, що бага-
то з них, відкривши для се-
бе дивовижний світ книжки, 
завжди залишатимуться ра-
зом з ним. 

Через 50 років на Землі закінчиться нафта
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

ПРОГНОЗ. Запаси нафти на 
Землі закінчаться через 50 ро-
ків, вважає президент Півден-
ного технологічного університе-
ту Китаю член Китайської ака-
демії наук Сює Цікун. На його 
думку, людству варто замисли-
тися про освоєння енергії Сон-
ця і перехід з викопних дже-
рел енергії на водневе пали-
во. Як пише китайське видання 
The Paper, науковець дав такий 
прогноз з  огляду на темпи роз-
витку світової економіки. Він за-
значає, що за останні 250 років 
на Землі відбулося вже три про-
мислові революції, і ґрунтували-
ся вони на викопному паливі.

Щоб рухатися далі, потріб-
ні нові технології, вважає фа-
хівець. Запорукою наступної 

промислової революції, на йо-
го думку, стане широке вико-
ристання сонячної енергії. Зна-
добиться нове покоління аку-
муляторів — слід збільшити їх 
ефективність, продовжити тер-
мін експлуатації. Сює Цікун спо-

дівається, що це вдасться зро-
бити за ті 50 років, на які ще ви-
стачить нафти та інших корис-
них копалин.

Нагадаємо, що постачання 
нафти у світі із червня 2020 ро-
ку впало до 19-річного мінімуму 

і становило 86,9 мільйона ба-
релів на добу, йдеться в допо-
віді Міжнародного енергетично-
го агентства. Востаннє нафто-
ві компанії виробляли так мало 
2011-го через побоювання по-
вторення глобальної рецесії.

На тлі пандемії коронавірус-
ної інфекції й падіння попи-
ту найбільші виробники нафти 
уклали угоду про рекордне зни-
ження видобутку на 9,7 мільйо-
на барелів на добу в межах уго-
ди ОПЕК +, яка буде чинною 
два роки — з 1 травня 2020-го 
до початку травня 2022-го. Про 
скорочення домовилися і краї-
ни G20, які не входять в ОПЕК 
+, зокрема США і Канада. Вна-
слідок цього сумарне зниження 
видобутку в світі може станови-
ти приблизно 19 мільйонів ба-
релів на добу, або майже 20%, 
вважають фахівці.

Тихий океан 
охолоджується швидше 
за інші частини Землі

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

СЕКРЕТИ ПЛАНЕТИ. Науковці з Університету Осло виявили 
феномен: одна половина земної кулі охолоджується швидше за ін-
шу, повідомляє Geophysical Research Letters. Фахівці умовно роз-
ділили земну кулю навпіл, але не по нульовому меридіану, а по 
60о. З’ясувалося, що частина з Тихим океаном втрачає тепло ін-
тенсивніше, ніж частина з Африкою, Азією і Європою. Досліджен-
ня об’єднало два набори даних: про кількість тепла, яке проникає 
крізь кору, і рух континентів за останні мільйони років. Виявилося, 
що океанічна кора утримує тепло гірше за континентальну.

Те, що Земля поступово охолоджується, відомо давно. Науковці 
вважають, що в підсумку вона перетвориться на крижану пустелю, 
як Марс. Але зрозуміти, як процес охолодження відбувається і чи він 
відбувався історично, виявилося непросто. Попередні дослідження 
зібрали дані тільки за останні 240 мільйонів років. Автори нової на-
укової роботи вперше зазирнули ще далі в минуле Землі — на 400 
мільйонів років. У той час розташування континентів істотно відріз-
нялося від нинішнього. На планеті домінували суперконтиненти — 
такі, як Пангея. Вона почала розпадатися приблизно 200 мільйо-
нів років тому, що призвело до нинішнього розподілу земної маси. 
Тихоокеанська частина спочатку була гарячішою, але тепер охоло-
джується швидше. Нині, коли Європа, Азія й Африка лежать на од-
ній половині земної кулі, а інша майже повністю покрита водою, охо-
лодження планети набуло однобокого характеру.

Через пів століття людство буде змушене перейти  
на альтернативні джерела енергії

Тиждень читання відкрив для дітей цілий світ досі не пізнаного
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