
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 30 ТРАВНЯ 2018 РОКУ  №100 (6216)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 травня 2018 року
USD 2614.9490 EUR 3052.9530 RUB 4.2405 / AU 340976.27 AG 4317.28 PT 237698.86 PD 254173.04

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Треба продовжувати 

санкції. Їх вводили  
як покарання за агресію. 

Тож їх треба посилювати, 
аби ціна Росії  

за варварство  
і вбивство була 

високою».
 

Техніка на зміну Мі-8
ОНОВЛЕННЯ. Вертолітний парк МВС поповнять 55 над-

сучасних гелікоптерів компанії Airbus Helicopters для Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій, Державної при-
кордонної служби, Нацгвардії та Нацполіції. За угодою між 
урядами України і Франції щодо офіційної підтримки у ство-
ренні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного за-
хисту, підписаною вчора в Парижі, вже цього року Украї-
на отримає перші чотири гелікоптери для нової служби ре-
агування МВС, які виконуватимуть рятувальну й медичну 
функції.

«Загальна вартість угоди — близько 551 мільйона єв-
ро. Французька сторона в два етапи поставить спочатку 37 
вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18. З них 21 — мо-
делі Н225. Це гвинтокрили, які мають вантажопідйомність 
понад 10 тонн. Таку техніку не випускають в Україні», — за-
значив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після підпи-
сання документа.

У бюджет МВС, повідомляє прес-служба відомства, за-
кладено мільярд гривень на оновлення вертолітного парку. 
Французька сторона надає чудові фінансові умови, зокре-
ма кредит з міжурядової угоди під 1% річних.

9,357 млрд м3

становлять запаси природного газу в 
українських підземних сховищах. З 20 

по 27 травня вони зросли на 4,4%
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ. Пролунали останні дзвоники, святкування 
яких набуває нових форм  

...І відпливають  
білі кораблі

Прем’єр-міністр про необхідність повернення РФ  
у її міжнародно визнані кордони

3 5
ОРІЄНТИР

Київ, успішно провівши 
фінал Ліги чемпіонів, 
довів, що може 
організовувати заходи 
світового рівня

ІМІДЖ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державної програми співпраці 
із закордонними українцями 
на період до 2020 року»
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Бракороби платитимуть двічі
АВТОШЛЯХИ. Будівельники неякісних доріг ремонтуватимуть їх власним коштом, обіцяють в уряді

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Ніде правди діти, якість віт-
чизняних доріг і досі неви-

сока. Не приховував того, що 
майже 90% наших автошляхів 
перебувають у незадовільному 
стані, й міністр інфраструкту-

ри Володимир Омелян під час 
спільного брифінгу з керівни-
ком Державного агентства ав-
томобільних доріг України 
«Укравтодор» Славоміром Но-
ваком. Удвох вони проаналізу-
вали ситуацію в областях.

Керівники відомств обго-
ворювали поточний стан ав-

тошляхів в Україні, обся-
ги запланованого фінансу-
вання на 2018 рік, проблеми 
з розподілом коштів на міс-
цях і питання боротьби з ко-
рупцією. Як зазначив Воло-
димир Омелян, «ями були й 
будуть», та це не означає, що 
ремонту автошляхів не про-

водитимуть чи не контролю-
ватимуть. 

«З цього року виключ-
ну увагу надаємо контролю 
якості виконаних робіт. Бу-
де кілька паралельних про-
цесів. Це контроль силами са-
мого Укравтодору — працю-
ватимуть фахівці Державно-

го науково-технічного цен-
тру інспекції якості та серти-
фікації дорожньої продукції 
«Дор’якість», а також сила-
ми Ініціативи з прозорості бу-
дівництва CoST Україна та ін-
ших громадських органі-
зацій і правоохоронців», 
— розповів міністр.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Пропоную спадкоємцю Бабічевій Тамарі Степанів-
ні, 1971 р.н., з’явитись до Другої Білоцерківської місь-
кої державної нотаріальної контори Київської області за 
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, 
65а, 2 поверх, у спадковій справі Колісника Сергія Степа-
новича, 1975 р.н., померлого 1 листопада 2017 р.

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій серії АБ № 555412, 

видане на ім’я Вовка Сергія Анатолійовича,  

вважати недійсним.

Документи на судна — «BRP GTI 130hp»  
№ YDV21085C111, з реєстраційним бортовим номе-
ром ua 3534 KV, «BRP GTI 130hp» № YDV32057C313, 
з реєстраційним бортовим номером ua 3533 KV,  
судновласник Швець О. В., вважати недійсними.

Сертифікат з «Безпеки експлуатації 
та захисту від шуму (БЕЗШ)», виданий 

інженеру-проектувальнику Москаленкові 
Олегу Петровичу, номер сертифіката АР 000496 

від 26.05.2012, вважати недійсним.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Крилов Віктор Олександрович, 09.04.1987 р.н., уродженець 
м. Ола Магаданської області Російської Федерації, останнє місце проживання: 
Одеська область, м. Ізмаїл, вул. І. Франка, буд. 7, кв. 146, відповідно до вимог 
ст.ст. 42, 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися в каб. № 289/18 до 
ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Філіпова М. Д. за адресою: м. Одеса, 
вул. Єврейська, 43, тел. 0487222208, для проведення наступних слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22018160000000045:

• 04.06.2018 р. о 10 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;
• 04.06.2018 р. об 11 год. 00 хв. для ознайомлення з матеріалами спеціального 

досудового розслідування № 22018160000000045.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях  

138-139 КПК України.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25409
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 20.06.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37545-asset-sell-id-169641

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25336
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 21.06.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37555-asset-sell-id-169722

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Філенку Роману Олександровичу, 10.06.1990 р.н.,  відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 

297-5 КПК України, необхідно з’явитися 2 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 49 слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-20), до старшого 
слідчого в ОВС Войтанніка Є. В. для проведення слідчих (процесуальних) дій: повідомлення про підозру та допит як  
підозрюваного, за Вашою участю у кримінальному провадженні №22018170000000018 від 18.05.2018 за ч.1  
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки без поважної причини до підозрюваного можуть бути застосовані заходи, передбачені ст. 139 КПК 
України. 

Голова Гаражного кооперативу «СПРИНТЕР» (код ЄДРПОУ   32939559) запрошує членів кооперативу Кописову Олену 
Миколаївну, Харченка Віктора Євгеновича, Дінера Вадима Вікторовича, Чечель Катерину Василівну, Кіфік Зінаїду Вікентіїв-
ну, Онищенка Олександра Миколайовича, Гладковського В’ячеслава Михайловича, Проніна Валентина Олександровича, За-
барющу Ольгу Миколаївну, Плужник Валентину Георгіївну, Бабенка Сергія, Томашкова Олексія Романовича,  Яковенко Зіна-
їду Миколаївну, Войнова Андрія Костянтиновича, Удовенко Людмилу Петрівну, Чечеля Володимира Григоровича, Черненка 
Володимира Івановича,  Курлову Ірину Сперідонівну взяти особисту участь у позачергових загальних зборах, які відбудуть-
ся за вимогою вищенаведених членів кооперативу 30 червня 2018 року о 17 год. 00 хв.  у приміщенні за адресою: м. Марі-
уполь, вул. Київська, буд. 1 «А» та на яких буде розглядатися питання щодо рішень, прийнятих 10.01.2008 р., ініціаторами 
якого і є вищевказані члени кооперативу. 

Свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно, а саме: квартира, від 
02.02.2011 р., серія та номер блан-
ка САЕ118188, яка знаходиться за адре-
сою: м. Донецьк, проспект Миру, буд. 3-Е,  
кв. 9, видане Головним управлінням бла-
гоустрою та комунального обслуговуван-
ня Донецької міської ради, на підставі рі-
шення виконавчого комітету Донецької 
міської ради від 26.01.2011 р., № 26/12, 
видано начальником головного управлін-
ня К. Л. Савінов,  на ім’я Нагорна Євгенія 
Сергіївна, вважати недійсним в зв’язку  
з втратою.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. Д. Галицького, 22, м. Дуб-
но Рівненської області) викликає в судове засідання на 10 годину 00 хвилин 20 серпня 
2018 року, 10 годину 00 хвилин 21 серпня 2018 року, 10 годину 00 хвилин 22 серпня 
2018 року, 10 годину 00 хвилин 23 серпня 2018 року, 11 годину 00 хвилин 27 серпня 
2018 року, 10 годину 00 хвилин 30 серпня 2018 року, 10 годину 00 хвилин 13 вересня 
2018 року, 10 годину 00 хвилин 14 вересня 2018 року, 10 годину 00 хвилин 17 вересня 
2018 року, 10 годину 00 хвилин 18 вересня 2018 року, 10 годину 00 хвилин 19 вересня 
2018 року, 10 годину 00 хвилин 20 вересня 2018 року, обвинуваченого Зарембо Андрія 
Анатолійовича, 11 березня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюменської 
області Російської Федерації, зареєстрованого: вул. Волинської Дивізії, буд. 31, кв. 62, 
м. Рівне Рівненської області, Україна, останнє відоме місце перебування: вул. Чехова, 
49, м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, у кримінальному провадженні 
№ 12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її містом.

Суддя Р. В. Paлець

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 42016221320000106 (номер справи 1-кп/243/96/2018) за обвинуваченням Бірю-
кова Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викли-
кає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 6 червня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у 
залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до 
суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

СПРАВА «ЖЕРДЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZHERDEV v. UKRAINE)

(Заява № 34015/07)

Стислий виклад рішення від 25 січня 2018 року  
(перегляд)

27 квітня 2017 року Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) ухва-
лив рішення, в якому констатував порушення статті 3 та пунктів 1 та 3 статті 5 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) у зв’язку з нелюдським 
чи таким, що принижує гідність поводженням, непроведенням ефективного розслідуван-
ня цих обставин, а також у зв’язку з надмірною тривалістю тримання заявника під вартою. 
Європейський суд вирішив присудити заявнику 8000 євро відшкодування моральної шко-
ди, 2150 компенсації судових та інших витрат, та відхилив решту вимог щодо справедли-
вої сатисфакції.

11 липня 2017 року представник заявника повідомив Європейський суд, що 15 червня 
2016 року заявник помер, та звернувся з клопотанням про перегляд рішення відповідно до 
Правила 80 Регламенту Суду.

Європейський суд розглянув клопотання про перегляд та вирішив, що за таких обставин 
рішення від 27 квітня 2017 року має бути переглянуто відповідно до Правила 80 Регламен-
ту Суду. Європейський суд вирішив присудити спадкоємцям спільно суми, які присудив за-
явнику у рішенні від 27 квітня 2017 року.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує переглянути своє рішення від 27 квітня 2017 року щодо застосування стат-

ті 41 Конвенції;
відповідно,
2. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповід-

но до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити спільно пану Лео-
ніду Жердєву та пані Ірині Жердєвій такі суми, що мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(і) 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись;

(іі) 2150 (дві тисячі сто п’ятдесят) євро компенсації судових та інших витрат та додатко-
во суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику та/або його спадкоємцям; 
ця сума має бути сплачена безпосередньо на рахунок адвоката заявника пана Є. Маркова;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю 
суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «БОЄЦЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF BOYETS v. UKRAINE)

Заява № 20963/08 

Стислий виклад рішення від 30 січня 2018 року
7 лютого 2004 року працівниками міліції було затримано заявницю за вимагання хаба-

ра. Того ж дня працівниками міліції проведено огляд робочого кабінету заявниці в присут-
ності понятих та складено відповідний протокол.

11 лютого 2004 року щодо заявниці було порушено кримінальну справу за підозрою у 
даванні хабара та 28 лютого 2004 року до обвинувачень додано шахрайство.

16 лютого 2006 року Київським районним судом заявницю було визнано винною у шах-
райстві, даванні хабара та призначено покарання у вигляді штрафу. Під час ухвалення ви-
року суд, зокрема, посилався на показання свідка М., надані під час досудового слідства.

Не погоджуючись з вироком, заявниця оскаржувала його в апеляційному та касаційно-
му порядку, стверджуючи, зокрема, що обвинувальний вирок щодо неї ґрунтувався пере-
важно на показаннях свідка обвинувачення М., яка жодного разу не з’явилась в судове засі-
дання та яку заявниця ніколи не могла допитати. Судами апеляційної та касаційної інстанції 
скарги заявниці було залишено без задоволення, а вирок від 16 лютого 2006 року без змін.

27 березня 2009 року прокуратурою Київського району м. Харкова порушено ще од-
ну кримінальну справу проти заявниці за фактом невиконання вироку суду від 16 люто-
го 2006 року. 10 листопада 2009 року заявниці було обрано запобіжний захід у вигляді під-
писки про невиїзд.

12 жовтня 2012 року слідчим кримінальну справу стосовно заявниці було закрито у 
зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину та скасовано обраний щодо заявниці запо-
біжний захід.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявниця скаржилася 
за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – Конвенція) у зв’язку з відсутністю можливості допитати свід-
ка обвинувачення М.

Європейський суд, розглянувши скаргу заявниці, вказав що органи влади України не до-
клали всіх розумних зусиль для забезпечення явки свідка обвинувачення М. Крім того, Єв-
ропейський суд зазначив, що національні суди не приділили уваги важливості її показань 

для засудження заявниці. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що відсут-
ність на будь-якій стадії провадження можливості допитати свідка обвинувачення М. або 
вимагати, щоб її допитали, зробила судовий розгляд у цілому несправедливим. Відповідно, 
було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Заявниця також скаржилася за статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції, що підписка про 
невиїзд, застосована до неї під час другого кримінального провадження, була непропорцій-
ним і тривалим обмеженням її свободи пересування, а також за статтею 13 Конвенції, що в 
неї не було ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку з цією скаргою. 
Європейський суд відхилив скаргу заявниці за статтею 13 Конвенції як явно необґрунтова-
ну відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції. Скаргу за статтею 2 
Протоколу № 4 до Конвенції визнав неприйнятною у зв’язку з не вичерпанням національ-
них засобів юридичного захисту.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує неприйнятними скарги заявниці за статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції 

та статті 13 Конвенції у поєднанні з цим положенням;
2. Оголошує прийнятною скаргу заявниці за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 стат-

ті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю в неї можливості допитати свідка обвинувачення М.;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції 

у зв’язку з відсутністю в заявниці можливості допитати свідка обвинувачення М.;
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання щодо прийнятності та по су-

ті решти скарг заявниці за статтею 6 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповід-

но до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявниці такі су-
ми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:

(і) 2500 (дві тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; і 

(іі) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти; 

6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «МАКАРЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MAKARENKO v. UKRAINE)

(Заява №622/11)

Стислий виклад рішення від 30 січня 2018 року
23 червня 2010 року заявник з’явився на допит у якості свідка у кримінальній спра-

ві. Пізніше того ж дня щодо заявника було порушено кримінальну справу за підозрою у 
вчиненні ним службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та допитано в якос-
ті підозрюваного.

24 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва (далі — районний суд) об-
рав заявнику запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці. Районний 
суд залишив без задоволення клопотання п’ятидесяти народних депутатів щодо звіль-
нення заявника під їхню особисту поруку.

Заявник подав апеляційну скаргу, стверджуючи, зокрема, що його затримання було 
свавільним та не здійснювалось на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину. 
2 липня 2010 року Апеляційний суд м. Києва (далі – апеляційний суд) залишив без за-
доволення скаргу заявника. 28 липня 2010 року Верховний Суд України відмовив у роз-
гляді касаційної скарги заявника.

Районний та апеляційний суд неодноразово продовжував строк тримання заявника 
під вартою, посилаючись на відсутність будь-яких підстав для зміни запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту на більш м’який.

5 липня 2011 року апеляційний суд звільнив заявника під підписку про невиїзд.
20 липня 2012 року районний суд визнав заявника винним за всіма пунктами об-

винувачення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на чотири роки із 
звільненням від відбування покарання.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скаржив-
ся за пунктами 1 та 3 статті 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод (да-
лі – Конвенція), що його незаконно та свавільно було позбавлено свободи, та що націо-
нальні суди не надали відповідних та достатніх підстав щодо його тримання під вартою.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції, Європейський суд 
вказав, що 23 червня 2010 року з 15 год. 43 хв. до 19 год. 02 хв. заявника було позбав-
лено свободи всупереч положенню пункту 1 статті 5 Конвенції. Зокрема, Європейський 
суд, посилаючись на свою практику, вказав, що протокол затримання заявника на 3 
год. 20 хв. не складався та не було надано пояснення його відсутності.

Крім цього, Європейський суд дійшов висновку, що затримання заявника та три-
мання під вартою з 23 до 24 червня 2010 року на підставі постанови слідчого супере-
чили національному законодавству та, таким чином, були несумісними з положення-
ми пункту 1 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд за-
значив, що тримання його під вартою тривало один рік та дванадцять днів. Мотивуван-
ня суду щодо затримання заявника Європейський суд визнав необґрунтованим з низ-
ки причин. Крім того, національні суди не розглядали можливості застосування до за-
явника будь-якого альтернативного, менш обтяжливого запобіжного заходу. З огляду 
на це, а також на свою попередню практику у справах проти України, Європейський суд 
констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Заявник також скаржився за статтею 18 у поєднанні зі статтею 5 Конвенції, Євро-
пейський суд відхилив цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за пунктами 1 та 3 статті 5 Конвенції, а решту 

скарг у заяві неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з позбав-

ленням заявника свободи 23 червня 2010 року з 15 год. 43 хв. до 19 год. 02 хв.;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з затри-

манням заявника без постанови суду з 19 год. 02 хв. 23 червня до 24 червня 2010 року;
4. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявни-
ку такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу:

(і) 10 000 (десять тисяч) євро в якості відшкодування моральної шкоди та додатко-
во суму будь-якого податку, що може нараховуватись;

(іі) 2 000 (дві тисячі) євро в якості компенсації судових та інших витрат та додатково 
суму будь-якого податку, що може нараховуватися заявнику;

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

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «ТКАЧОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF TKACHEV v. UKRAINE) 

(Заява №11773/08)

Стислий виклад рішення від 19 квітня 2018 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
— Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою. Зокрема, заявник скар-
жився на брак особистого простору під час тримання його під вартою у Сокальській 
виправній колонії № 47, де заявник перебував в одній камері з трьома або чотирма 
іншими ув’язненими, у тому числі із заявником у іншій справі, в якій Європейський 
суд констатував порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з аналогічними обставинами 
(див. рішення у справі «Гук проти України» (заява № 16995/05 від 08 грудня 2016 ро-
ку). Заявник також скаржився за іншими положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання заявника 
під вартою у Сокальській виправній колонії № 47 були неналежними. Європейський 
суд констатував порушення статі 3 Конвенції.

Інші скарги заявника Європейський суд відхилив, оскільки вони не виявляють 
жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 3 Конвенції щодо умов 

тримання його під вартою у Сокальській колонії, а решту скарг у заяві – неприйнят-
ними;

2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити заявнику 7500 (сім 

тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, 
в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од 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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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +25  +30
Житомирська +12  +17 +25  +30
Чернігівська +12  +17 +24  +29
Сумська +12  +17 +24  +29
Закарпатська +11  +16 +25  +30
Рівненська +11  +16 +25  +30
Львівська +11  +16 +25  +30
Івано-Франківська +11  +16 +25  +30
Волинська +11  +16 +25  +30
Хмельницька +11  +16 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +25  +30
Тернопільська +11  +16 +25  +30
Вінницька +11  +16 +27  +32

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +25  +30
Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Полтавська +12  +17 +25  +30
Дніпропетровська +12  +17 +27  +32
Одеська +12  +17 +25  +30
Миколаївська +12  +17 +27  +32
Херсонська +12  +17 +27  +32
Запорізька +12  +17 +27  +32
Харківська +12  +17 +25  +30
Донецька +10  +15 +25  +30
Луганська +10  +15 +25  +30
Крим +12  +17 +24  +29
Київ +14  +16 +27  +29
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Бім винюхав «бронзу»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СЛІД! Приємна новина надійшла цими днями із Хмельниць-
кого, де під егідою Державної фіскальної служби України на 
базі Регіонального кінологічного навчального центру Всесвіт-
ньої митної організації проходили ІV Міжнародні змагання кіно-
логічних команд «Україна-2018» з пошуку наркотичних засобів, 
зброї, набоїв та тютюнових виробів.

Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, спів-
робітник Сумської митниці ДФС, головний державний інспек-
тор-кінолог Петро Вировець зі службовим собакою Бімом вибо-
роли почесне третє місце у змаганнях з пошуку зброї та набоїв.

Окрім України, у змаганнях брали участь 31 кінологічна 
к оманда з Білорусі, Польщі, Словаччини, Молдови, Австрії, 
Болгарії, Латвії та Грузії. Україну представляли команди Дер-
жавної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, 
Національної поліції, Національної гвардії, Державного підпри-
ємства міжнародних авіаліній «Бориспіль». 

Харківські синхроністки 
завоювали вісім нагород 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. Днями у столиці Угорщини відбувся етап світової се-
рії із синхронного плавання, на якому збірна України завоюва-
ла чотири золоті та чотири срібні медалі. Нашу країну на цих 
змаганнях представляли виключно харків’янки. Як повідомляє 
сайт Харківської облдержадміністрації, до збірної увійшли Єли-
завета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексєє-
ви, Валерія Апрєлєва, Олександра Кашуба, Яна Нарєжна, Ка-
терина Резнік, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Олександра 
Коваленко та Вероніка Гришко.

Успішно наші спортсменки виступили у змаганнях дуетів. 
Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно стали найкращими в тех-
нічній і довільній програмах.

Ще дві золоті медалі українські синхроністи вибороли в ко-
мандних змаганнях, завоювали срібні нагороди в технічній та 
довільній програмах груп, поступившись лише росіянкам. У 
сольному виступі дві срібні нагороди здобула Єлизавета Яхно. 

У Сєверодонецьку лунали слова миру

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПОДВІЙНЕ СВЯТО. День 
міста в Сєверодонецьку по-
чався з хореографічного май-
стер-класу, який провів для 
всіх охочих заслужений пра-
цівник культури України, По-
чесний громадянин міста 
Сергій Кулаков. Тож на площі 
біля міського палацу культури 
танцювали не тільки рядові 
сєверодонеччани, а й депута-
ти місцевої ради: всім сподо-
бався такий запальний поча-
ток дводенних урочистостей.

Вихідні були дуже яскра-
вими: крім дати заснування 
міста, тут традиційно відзна-
чали ще й День хіміка. Тож 
святкова програма вийшла 
дуже насиченою. Показа-
ти свої таланти цими дня-
ми сєверодонеччани могли і 
на концерті учнів і виклада-
чів місцевих дитячих музич-
них шкіл, шаховому турнірі 
для всіх «Хід конем», чем-
піонаті з техніки водного ту-
ризму і на змаганні із запус-
ку повітряних зміїв серед 
учнівської молоді. Свої ви-
роби на суд глядачів пред-
ставили майстри декоратив-
но-прикладного мистецтва 
і клубу любителів вишивки 
«Червона ниточка», а також 
учні і вчителі дитячої худож-

ньої школи та судномодель-
ного гуртка. 

Міська дитяча бібліоте-
ка влаштувала маленький 
флешмоб, і кожен міг напи-
сати побажання рідному міс-
ту, а з них утворили таке со-
бі дерево життя. Найбільша 

кількість побажань була про 
мир.

Особливу увагу глядачів 
привернули виступи оркестру 
53-ї окремої механізованої 
бригади та Академічного ан-
самблю пісні і танцю Націо-
нальної гвардії України. Саме 

в найвіддаленішому східно-
му обласному центрі Сєверо-
донецьку відбулася прем’єра 
пісні «Гвардійський баталь-
йон», яку виконали заслуже-
ний діяч мистецтв України Ан-
жела Ярмолюк, Ібраім Муслі-
мов та Ігор Кругляк.

Миттєвості свята міста Сєверодонецька

На Львівщині велично відзначили День Героїв
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Трагічна 
доля нашої землі народжу-
вала багато Героїв. Нині ми 
ледь не щодня чуємо з ефі-
ру імена новітніх Героїв, які 
боронять від ворога Україну. 
Днями сотні жителів Львів-
щини прощалися з 22-річним 
Мар’яном Корчаком, який за-
гинув біля Зайцевого. А в Тер-
нополі тисячі людей прийшли 
провести в останню путь за-
гиблого під час виконання бо-
йового завдання на Донба-
сі підполковника СБУ Русла-
на Муляра. 

На Галичині ще з 1930-х у 
травні широко відзначали День 
Героїв. Саме цього квітучого 
місяця більшовики підступними 
пострілами забрали життя Си-
мона Петлюри та Євгена Коно-
вальця. Їхня свята справа дала 
нації нових достойників — Сте-
пана Бандеру, Романа Шухе-
вича, інших. Із проголошенням 
незалежності це свято повер-
нулося, щоб ушанувати Героїв 
усіх історичних епох. 

Велично й велелюдно цьо-
го року День Героїв відзначи-
ли у Львові. Уранці студенти 
й представники влади покла-
ли квіти до пам’ятника голов-
ному командирові УПА гене-

рал-хорунжому Романові Шу-
хевичу в Білогорщі. Звідси до 
Поля почесних поховань на 
Личаківському цвинтарі по-
над 100 студентів пробігли в 
легкоатлетичній естафеті, а 
представники влади та гро-
мадськості поклали квіти.

Квіти лягли й до пам’ятника 
Степанові Бандері, звідки ру-
шила урочиста хода. В її лавах 
— понад 1000 учасників, серед 
яких атовці, представники вете-
ранських, волонтерських та па-
тріотичних організацій. На чолі 
колони йшов оркестр Західно-
го територіального управління 
Національної гвардії України. 
Хода зупинила рух у середміс-

ті Львова біля пам’ятника Тара-
сові Шевченку. Оркестри з усіх 
районів області спільно викона-
ли гімн України, повстанський 
та козацький марші. 

На громадському вічі пер-
ший заступник голови Львів-
ської облдержадміністрації 
Ростислав Замлинський під-
креслив, що наша армія стала 
сильнішою, ми стали єдиними 
з цивілізованим світом, тому 
перемога за нами. Він висло-
вив особливу подяку сучасним 
Героям, які без вагань стали 
на захист нашої держави. 

Ми ж, нині сущі, маємо бу-
ти гідними слави українських 
Героїв. 


