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«Порішати» не вийде!

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Боротьба уряду 
з контрабандою на митниці має реальний результат 
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

Учорашнє засідан-
ня уряду Прем’єр-

міністр Володимир Грой-
сман почав із того, що 
привітав працівників На-

ціональної поліції з про-
фесійним святом. І на-
голосив на непростому 
шляху її становлення й 
абсолютному перезаван-
таженні системи. «Во-
на справді змінюється. Та 
ще багато потрібно зро-

бити, аби українські по-
ліцейські були належним 
чином забезпечені, щоб 
рівень довіри до них по-
стійно зростав. В Украї-
ні створено нову поліцію 
— це факт. Далі потрібно 
вдосконалювати її функ-

ції та особовий склад. 
Розпочинати реформу бу-
ло дуже небезпечно й ри-
зиковано. Але час пока-
зав, що шлях обра-
но правильний», — 
констатував Воло-
димир Гройсман. 

Прем’єр-міністр у вітанні з нагоди 
Дня національної поліції України

10 років 
для нетверезих водіїв

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Верховна Рада підтримала в першо-
му читанні законопроект, який передбачає посилення покаран-
ня для нетверезих водіїв, які збили людину. Про це повідомляє 
УНІАН. 

Закон, зокрема, передбачає доповнення Кримінального ко-
дексу окремою статтею 286-1. Вона має регулювати покарання 
за порушення правил безпеки дорожнього руху особами у ста-
ні алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Їх запропоновано карати позбавленням волі на строк від 8 
до 10 років з позбавленням водійських прав на 10 років. Та-
кож у законі передбачено кримінальну відповідальність для во-
діїв, яких позбавили прав за нетверезе водіння та які поруши-
ли цю заборону. 

Наразі стаття 286 КК не передбачає покарання окремо за во-
діння в нетверезому стані.

Найтяжча нині відповідальність для водіїв, через дії яких по-
страждала або загинула одна особа, полягає в обмеженні волі 
на строк до 3 років. Водіїв, які збили кількох осіб, сьогодні мо-
жуть засудити до позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 

ЦИФРА ДНЯ

40 млн тонн
становить експорт зернових 

за результатами маркетингового року 
(2017—2018)  

 
«Ваша робота важка 
й відповідальна, вона 

не знає вихідних та свят. 
Часто вам доводиться 

ризикувати власним 
життям заради 
життя інших».

У вересні стартує 
рік французької мови 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

ПЛАНИ. Міністерство осві-
ти і науки та посольство 
Франції в Україні сподівають-
ся залучити до його прове-
дення всі посольства фран-
комовних країн. Про це по-
інформувала міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич, повідо-
мляє прес-служба МОН. 

«Маємо 49 шкіл із погли-
бленим вивченням фран-
цузької мови та 1,2 тисячі 
закладів, де її вивчають як 
предмет. Вважаємо, що важ-
ливо зробити акцент на тих 
закладах та педагогах, ко-
трі навчають школярів фран-
цузької мови як другої іно-
земної. У спеціалізованих за-
кладах все більш ніж добре, а 
вчителі, що навчають фран-

цузької як другої іноземної, 
мають вміти зацікавити дити-
ну та заохотити її вивчати мо-
ву. Відкриття можливостей 
для підвищення кваліфікації 
таких вчителів було б додат-
ковим поштовхом», — зазна-
чила міністр. 

«Можливість шкіл обрати 
для вивчення французьку мо-
ву напряму залежить від на-
явності вчителів, які можуть її 
викладати. Наразі наші педа-
гогічні університети не здатні 
привабити достатню кількість 
вступників, більше того — не 
можуть втримати їх у профе-
сії. До речі, ми з Британською 
Радою в межах року англій-
ської мови в Україні мали про-
ект з педагогічними вишами, 
якому передував моніторинг. 
Дослідження виявило, що в 
бакалавратурі майбутні вчи-

телі англійської мови вивча-
ють методику лише 4% часу, 
решта — теорія. В магістра-
турі ситуація не краща: лише 
5% часу на методику. Це ве-
лика проблема. У межах ро-
ку французької мови ми мо-
гли б почати пілотний проект 
у вишах для модернізації їхніх 
програм підготовки вчителів 
французької», — підкреслила 
Лілія Гриневич. 

Окремими напрямами ро-
боти в межах року французь-
кої мови може стати розши-
рення кількості пришкільних 
літніх мовних таборів, ство-
рення онлайн-курсу для вчи-
телів французької мови, а та-
кож проведення спільних за-
ходів, де вчителі французької 
з усієї України зможуть вільно 
спілкуватися та обмінюватися 
досвідом.

Екологічний бот допоможе 
захищати природу 

НОВАЦІЇ. Ініціативна гру-
па Save Dnipro за підтримки 
Міністерства екології та при-
родних ресурсів презентува-
ла перший в Україні екологіч-
ний бот SaveEcoBot. 

Перед презентацією міністр 
екології Остап Семерак по-
інформував, що підґрунтям 
створення бота є Закон «Про 
оцінку впливу на довкілля». 
«Документ, який кілька років 
не мав руху в стінах парла-
менту, набув чинності в груд-
ні 2017 року. Цим самим ми 
виконали зобов’язання Украї-
ни за міжнародними угодами, 
зокрема Угодою про асоціа-
цію з ЄС. Йдеться про запро-
вадження європейських стан-
дартів охорони навколишньо-
го природного середовища. 
Закон — це дієва некорупцій-
на європейська формула за-

хисту довкілля», — зазначив 
він. І додав, що вже діє єди-
ний реєстр оцінки впливу на 
довкілля, який розміщується 
на сайті міністерства та абсо-
лютно відкритий для всіх. 

«За півроку в реєстрі розмі-
щено близько 800 повідомлень 
про початок процедур оцінок 
впливу. Це доволі багато. Що-
дня реєструється і починається 
4 процедури. До кінця року за-
гальна кількість процедур має, 
як мінімум, подвоїтися. За кіль-
кістю розпочатих процедур лі-
дирують Львівська, Харківська 
і Полтавська області. Наша ме-
та — запровадження дієвої 
системи, коли бізнес з одного 
боку та громадськість з іншого 
за модерації органів державної 
влади проводять збалансова-
ну політику щодо природоко-
ристування. А щоб люди кра-

ще знали, що відбувається на 
територіях, де вони живуть, та 
як це може впливати на них, і 
розроблено екологічний бот», 
— каже міністр. 

Учасник ініціативної групи 
Save Dnipro Артем Романюков 
додає, що SaveEcoBot дає змо-
гу моніторити екологічну ситу-
ацію за документами по еко-
логічних реєстрах у будь-який 
час. «Коли, де, що відкриваєть-
ся, добудовується чи модерні-
зується? Ви буде в курсі всього, 
що стосується таких об’єктів, 
використовуючи месенджер 
SaveEcoBot», — зауважує він. 

А щоб активісти могли фа-
ховіше відстоювати своє пра-
во на чисте довкілля, зокре-
ма й оскаржувати процедури, 
занесені до реєстру, міністер-
ство планує проводити спеці-
альні тренінги в регіонах. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про виплату дивідендів за простими акціями 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2017 рік 

26.06.2018 року Наглядова рада Банку (Протокол № НР-2 від 
26.06.2018 р.) прийняла рiшення про визначення порядку та 
строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 
рік, вiдповiдно до якого: строк нарахування дивiдендiв за про-
стими акцiями: не пізніше 16 липня 2018 року; строк виплати 
дивiдендiв за простими акцiями: не пізніше 31 липня 2018 року. 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в 
повному обсязi. 

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв за простими акцiями — 03 липня 2018 р., вста-
новлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол  
№ НР-2 вiд 26.06.2018 р.).

Виплату дивідендів власникам простих акцій Банку буде здій-
снено через депозитарну систему України, а саме шляхом пе-
рерахування дивідендів на грошовий рахунок Центрального де-
позитарію України, відкритий в Розрахунковому центрі з обслу-
говування договорів на фінансових ринках для зарахування на 
грошові рахунки депозитарних установ для подальшого перека-
зу депозитарними установами на рахунки депонентів-акціонерів 
або сплати депонентам-акціонерам іншим способом, передбаче-
ним договором.

Правління
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Державне агентство резерву України  
оголошує аукціон з реалізації масок медичних.

Аукціон відбудеться 17 липня 2018 р.  
о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних  
за проведення аукціону: Горошко І. Я.  

(235-17-42), Холодило О. В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови  
проведення аукціону розміщена  

на офіційному веб-сайті Держрезерву України — 
www.gosrezerv.gov.ua.

Міністерство екології та природних ресурсів України
оголошує конкурс на заміщення посади директора науково-дослідної установи 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, ма-

ють науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових пра-
цівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання документів — два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі 

на ім’я керівника уповноваженого органу управління, в якій зазначається інформація про застосу-
вання або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 За-
кону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; особовий листок з обліку кадрів з фото-
графією розміром 3x4 сантиметри; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий сту-
пінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огля-
ду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних пси-
хіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 ро-
ку № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного дер-
жавного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претен-
дентом; копію трудової книжки; письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в 
установленому порядку.

Документи надсилати за адресою: Міністерство екології та природних ресурсів України,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035.

Телефони для довідок: 594-91-11, 206-33-10.

Корюківський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає Істратій Людмилу Олександрівну як від-
повідачку по цивільній справі № 736/777/18 за по-
зовом Стельмаха Олександра Семеновича до Істра-
тій Людмили Олександрівни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим при-
міщенням, у судове засідання на 13 липня 2018 ро-
ку о 09.00 год.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської облас-
ті, вул. Шевченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю. С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. 223 ЦПК України. 
У разі неявки відповідачки, справа буде розгляну-
та за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Втрачені документи на мале судно (човен моделі «Воронеж»)  
з державним реєстраційним номером ОДА 3031 К  
(регістровий номер 3 – 408188), зареєстрований  

на ім’я Охотника Юрія Івановича, вважати недійсними.

Втрачені суднові реєстраційні документи на прогулянковий м/катер  

на підводних крилах «343-МЕ», бортовий номер УКА-833-К,  

видані на ім’я: Шитий В. М., вважати недійсними.

Втрачений судновий білет на судно «Ладога 2», 
з бортовим реєстраційним номером «ДАП-5808-К», 

зареєстрований на ім’я Лиховіда Олександра Анатолійовича, 
вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.»  
повідомляє про втрату бланків суворої звітності  
полісів ОСЦПВ у кількості 3 штук: AM 3421863,  

AM 3524051, AM 4011450,  
вважати їх недійсними.

Втрачені: паспорт серії № МН589256, виданий МВМ 
Київського РВХ МУГУ МВС України в Харківській обл. 

19 квітня 2012 р., та посвідчення адвоката №2015  
від 14.09.2016 р., видане радою адвокатів Харківської 

області на ім’я Андрійко Олени Володимирівни,  
вважати недійсними.

Кваліфікаційний сертифікат відповідального  
виконавця окремих видів робіт (послуг),  

пов’язаних із створенням об’єкта архітектури,  
серія АР № 007565 від 07.05.2013 р.,  

виданий на ім’я Островської Катерини Володимирівни, 
вважати недійсним.

Я, Гахов Олександр Сергійович, повідомляю 
про ініціювання скликання позачергових загаль-
них зборів членів Обслуговуючого Кооперативу «Ба-
за відпочинку для дітей «Грінфілд 2012» (код ЄД-
РПОУ 38315349), що відбудуться 10 липня 2018 року  
об 11.00 год. за адресою: місто Київ, вул. Старик, буд. 3.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (суддя Женеску Е. В.) (адре-
са суду: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, каб. 204) викликає на су-
дове засідання, яке відбудеться 11 липня 2018 року о 09.00 год., учасників справи 
№200/21712/17 за позовом ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
до відповідачів: 1) Лєщінського Александра Олеговича, 2) Корниленка Євгена Ан-
дрійовича, треті особи: 1) ТОВ «Компанія-Хлібінвест», 2) ТОВ «Холдинг Донбас-
хліб», 3) ТОВ «Хлібозавод Салтівський», 4) ТОВ «Київ Ресурс Груп», про стягнен-
ня заборгованості по процентам за користування кредитом.

Неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його на-
лежним чином повідомлено про дату, час і місце засідання, не перешкоджає роз-
гляду справи по суті на підставі ч. 1 ст. 223 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення учасники справи вважаються належним 
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 417/5562/18 стосовно Шкирі Василя Дмитровича, 
04.06.1968 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Шкиря Василь 
Дмитрович зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, Марків-
ський район, с. Лісна Поляна, вул. Молодіжна, 3/1. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 
323 КПК України Марківський районний суд Луганської області викликає Шкирю 
Василя Дмитровича в судове засідання, яке відбудеться 11 липня 2018 року об 11 
годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Лу-
ганської області, 92400.

Суддя Рукас О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області зна-

ходиться спеціальне кримінальне провадження № 636/859/17 стосовно 
Зорі Віктора Анатолійовича, 05.08.1973 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Зоря В. А. зареєстрований за адресою: Харківська область, 
м. Чугуїв, вул. Дружби, буд. 7-Б, кв. 60.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський 
суд Харківської області викликає Зорю Віктора Анатолійовича в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 10 липня 2018 року о 13 год. 
30 хв. у залі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: 
Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого суд-
ді Карімова І. В., суддів Гуменного З. І., Оболєнської С. А.

є) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослуж-
бовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративно-
го правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій дер-
жави або місцевого самоврядування;

ж) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпоряд-
кування близькій особі;

з) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або чет-
вертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

3) з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який ви-
значається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – 
до оголошення демобілізації:

а) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської ко-

місії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким при-

значено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.
Примітка. Терміни «пряме підпорядкування», «близька особа» вживаються у зна-

ченні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
7. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в поряд-

ку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадяна-
ми України.

8. У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової 
служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, 
можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк 
до шести місяців.

9. Військовослужбовці, звільнені із строкової військової служби в запас або у від-
ставку, забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, установленим 
Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, хар-
чуванням на час перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановлено-
му Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці строкової військової служби за 
їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

10. Військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також 
ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військо-
вій службі залишилося п’ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з 
військової служби з підстав, передбачених підпунктами «в» пунктів 1 частин п’ятої 
та шостої цієї статті.

11. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибу-
ти до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби без-
пеки України – до Центрального управління або регіональних органів Служби безпе-
ки України) для взяття на військовий облік»;

8) частину п’яту статті 28 виключити;
9) частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
«1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мо-

білізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та 
військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому по-
рядку на період мобілізації.

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілі-
зації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами 
воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України 
та інших військових формувань.

На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з 
військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами тре-
тьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». Такі особи, при-
звані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, 
крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.

Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовос-
лужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цьо-
го Закону.

У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослуж-
бовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом 

підлягають звільненню з військової служби військовослужбовці Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань, які в особливий період:

досягли граничного віку перебування на військовій службі;
за висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними до 

військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, за винят-
ком військовослужбовців військової служби за контактом (крім військовослужбов-
ців Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Служби зо-
внішньої розвідки України), які за висновком (постановою) військово-лікарської ко-
місії визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідка-
ми захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконан-
ня обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, част-
кової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсор-
них, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначе-
них Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої 
влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формування-
ми), висловили бажання продовжувати військову службу за контрактом на посадах, 
визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами вико-
навчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими форму-
ваннями, у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження гро-
мадянами України військової служби.

3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 
Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
5 квітня 2018 року 
№ 2397-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 423-р 
Київ

Деякі питання розподілу у 2018 році 
субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів  
щодо соціально-економічного  
розвитку окремих територій

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвер-
дити:

розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місце-
вими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з додатком 1;

розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здій-
снення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місце-
вими бюджетами згідно з додатком 2.

Переліки об’єктів та заходів, які фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 2, формуються та за-
тверджуються відповідними місцевими держадміністраціями, виконавчими органа-
ми відповідних рад.

2. Міністерству фінансів забезпечити погодження розподілів субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, передбачених абзаца-
ми другим і третім пункту 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Докладніше з розподілом субвенції, переліком об’єктів та заходів, передбаченими 
урядовим розпорядженням, можна ознайомитися на сайті «УК»

СПРАВА «САДОВ’ЯК ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF SADOVYAK v. UKRAINE) 

Заява № 17365/14

Стислий виклад рішення від 17 травня 2018 року
У серпні 2001 року заявнику, який був військовослужбовцем, було надано житло-

ве приміщення у гуртожитку для нього та його сім’ї (далі – заявники). Згодом його 
сім’ю було зареєстровано в органі місцевого самоврядування як орендарів квартири. 
28 листопада 2003 року його було звільнено з військової служби. Наказ про звіль-
нення передбачав, що він має право на позачергове одержання соціального житла.

У 2005 році заявник та заявниця розірвали шлюб. Заявницю і дітей було зарахова-
но на облік для одержання соціального житла.

У серпні 2011 року військовий прокурор Львівського гарнізону ініціював прова-
дження про виселення заявників. Франківським районним судом м. Львова було від-
мовлено у задоволенні цього позову, зокрема з огляду на те, що відповідно до чин-
них на той час положень законодавства щодо соціального захисту колишніх військо-
вослужбовців та їхніх сімей, їх не можна було виселити з гуртожитку без попередньо-
го надання іншого житла.

17 вересня 2013 року Апеляційний суд Львівської області скасував вказане рішен-
ня та ухвалив виселити заявників, встановивши, що вселення заявників було неза-
конним, що унеможливило застосування положень законодавства щодо соціально-
го захисту.

Заявники подали касаційну скаргу, яка була відхилена Вищим спеціалізованим су-
дом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-
жилась за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі – Конвенція) на те, що рішення судів про їхнє виселення було ухвалено незаконно 
та без урахування їхньої особистої ситуації.

Розглянувши скаргу заявників Європейський суд вказав, що дійшовши висновку, 
що проживання заявників не відповідало чинному законодавству, національні суди 
надали цьому аспекту першочергове значення, не врівноваживши його з аргумента-
ми заявників, що їх виселення покладе на них надмірний тягар. У зв’язку з цим Євро-
пейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції.

Заявники також скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що суди не проана-
лізували їх основні аргументи. Розглянувши цю скаргу Європейський суд вказав, що 
з огляду на причини, що стали підставою для встановлення порушення статті 8 Кон-
венції, немає необхідності розглядати ті ж факти за статтею 6 Конвенції.

У зв’язку з припиненням заявником листування Європейський суд визнав його та-
ким, що не має наміру далі підтримувати свою заяву та вирішив вилучити заяву в час-
тині його скарг зі свого реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує вилучити з реєстру справ заяву у частині скарг, поданих другим за-

явником;
2. Оголошує прийнятними скарги першої, третього та четвертої заявників;
3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
4. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скарги, подані за пунк-

том 1 статті 6 Конвенції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +23  +28
Житомирська +12  +17 +23  +28
Чернігівська +12  +17 +22  +27
Сумська +12  +17 +21  +26
Закарпатська +12  +17 +24  +29
Рівненська +12  +17 +23  +28
Львівська +12  +17 +23  +28
Івано-Франківська +11  +16 +23  +28
Волинська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +12  +17 +23  +28
Чернівецька +10  +15 +22  +27
Тернопільська +12  +17 +23  +28
Вінницька +12  +17 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +23  +28
Кіровоградська +12  +17 +23  +28
Полтавська +12  +17 +22  +27
Дніпропетровська +12  +17 +23  +28
Одеська +15  +20 +27  +32
Миколаївська +15  +20 +25  +30
Херсонська +15  +20 +25  +30
Запорізька +13  +18 +25  +30
Харківська +12  +17 +22  +27
Донецька +13  +18 +23  +28
Луганська +13  +18 +23  +28
Крим +13  +18 +25  +30
Київ +15  +17 +26  +28
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У Миколаєві відбувся 
фольклорний фестиваль 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. У мікрорайоні Тернівка Центрального району від-
бувся ІІ міжетнічний фольклорний фестиваль «Етнічна спадщи-
на», який зібрав місцевих жителів і гостей. Тернівка є місцем 
компактного проживання болгар, тож на фестивалі переважа-
ли місцеві звичаї. Розпочався він з традиційного обряду «Єньо-
ва буля»: усі гості проходили через арку з цілющих трав. Вва-
жається, що це додає здоров’я й сил. 

На фестивалі були присутні представники національно-куль-
турних товариств вірменів, азербайджанців, білорусів, ромів, які 
в межах концертної програми представили танцювальні й пісен-
ні композиції для всіх присутніх. Спеціальними гостями стали 
танцювальний ансамбль «Бессарабський ритм» з Одеси, хер-
сонський бард Георгій Баянов і козацький клуб «Бузький спас». 
Фестиваль за традицією завершився спільним болгарським 
танцем «Хоро». Концертну програму підготували творчі колек-
тиви Тернівського будинку культури, болгарського товариства 
«Търновка» та філія-бібліотека для дорослих №16. Усі гості за-
лишилися вражені талантами учасників та подякували їм за те, 
що поважають традиції та культурну спадщину своїх предків.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Мета традиційног о для 
Опішного Дня гонча-

ря, який вперше відзна-
чили 30 років тому, — по-
шанування гончарської 
професії. Ці свята, як і ни-
нішнє, що пройшло ци-
ми вихідними, завжди бу-
ли оригінальними, насиче-
ними, яскравими захода-
ми. І їхні горизонти тіль-
ки розширювалися. По-
ступово свято переросло в 
Національний фестиваль 
гончарства у межах Тиж-
ня гончарного здвиження, 
який цьогоріч проводили 
вже вдесяте. 

Ювілей відзначили по-
особливому. Біля ставу 
на території музею-запо-
відника влаштували сце-
ну, на якій свої мистецтво 
і талант продемонструва-
ли представники гончар-
ського бодіпейнтингу, спі-
вачка зі Львова Ірина Фе-
дишин. Відбулися церемо-
нія нагородження призе-
рів фестивалю ковальства 
«В АКУЛАФЕСТ—XXI», 
шоу «Живі барабани» й ет-
но-дискотека. Проходили 
гончарські та ковальські 
майстер-класи, конкурси, 
виступали фольклорні 
колективи. В парковій 
зоні працювала укра-
їнська кухня.

Для професіоналі в 
гончарної справи на 
території музею-за-
повідника організува-
ли чотири профільні ви-
ставки, найпомітнішою з 
яких стала виставка ке-
раміки гончарів села Цвіт-
не Олександрівського ра-
йону Кіровоградської об-
ласті. Сьогодні цього осе-
редку вже не існує, а ще в 
1930-х роках він був най-
більшим на Правобереж-
жі. У Цвітному жило май-

же 600 гончарів, які виго-
товляли ужитковий посуд, 
що мав особливе співвід-
ношення форми й декору. 
Найдавніші гончарні ви-
роби з цього села настіль-
ки лаконічні, органічні за 
формою, що не потребу-
вали розпису. На ви-
ставці було пред-
ставлено близько 
300 виробів: біль-

шість належить Націо-
нальному музею-заповід-
нику, решту привезли з 
Кіровоградського обласно-
го художнього та Олексан-
дрівського районного кра-

єзнавчого музеїв. Вра-
жають довершеністю 
скульп тури майстрів-

керамістів Федора 
Гордового, Агея 

Койди, Василя та Марка 
Кучеренків, Григорія Ле-
вицького.

— Опішненський і цвіт-
ненський гончарські осе-
редки дуже споріднені, 
— розповідає генераль-
ний директор Національ-
ного музею-заповідник а 
українського гончарства 
в Опіш ному Олесь Поши-
вайло. — В 1930-ті роки 
майстри Цвітного приїж-
джали в Опішне вчитися 
в гончарній школі, а опіш-
ненські гончарі їздили в 
Цвітне навчати їхніх май-
стрів декоративного роз-
пису. І орнаментика їхніх 
виробів дуже споріднена, 
їх іноді можна сплутати. 
Мені ще подобаються їхні 
по лив’я ні вироби. Такі кра-
сиві, майже античної фор-
ми, покриті жовтою по-
ливою свинцевою. Банки, 
тикви великі. Вони сонячні, 
ніби сонячна енергія поли-
ви переходить на людину. 
На жаль, уже завмер цей 
осередок, вироби тільки 
в музеях. А в нашому му-
зеї зберігається найбільша 
колекція, сформована за 
останні 15 років, купували 
вироби на антикварних ба-
зарах і через інтернет. 

Сподобалася також ви-
ставка «Діалоги з глиною» 
жительки Роквіля зі шта-
ту Меріленд (США) Ната-
лі Кормелюк. Приємною 
новиною було й те, що, за 
словами Олеся Пошивай-
ла, цього року місцеві під-
приємці надали кошти на 
проведення фестивалю, 
бо раніше на це витрача-
ли музейні кошти. А ще 
пан Пошивайло спеціаль-
но для «УК» повідомив, що 
київський архітектор, ди-
зайнер Сергій Махно пла-
нує відкрити в Опішно-
му унікальний музей ке-
раміки, в якому реалізо-
вуватимуться їхні спіль-
ні проекти. І план настіль-
ки серйозний, що має по-
сприяти розвитку інфра-
структури селища, пере-
творенню його в найбіль-
ший туристський центр 
не тільки Полтавщини, а 
й усіє ї України. Це під-
твердив і Сергій Махно: 
«Цей проект ми виношує-
мо вже кілька років. У на-
шому майбутньому при-
ватному музеї буде багато 
такого, чого немає в Наці-
ональному музеї-заповід-
нику українського гончар-
ства». 

Директорові департа-
менту культури й туризму 
Полтавської облдержад-

міністрації Валентині 
Вождаєнко, яка цьо-
го року вперше від-
відала фестиваль, 
він сподобався над-
звичайно. «Пишаю-

ся, — сказала, — що 
оця славна ма-
па «Афіни укра-
їнського гончар-

ства» є саме 
в Опішному. 
Хотілося б 
більше ба-
чити фольк-
лорних ло-
кацій, а для 
цього зама-

ло місця». 

Опішне стає 
цікавим 

туристським 
центром 
України

ТРАДИЦІЇ. На території 
Національного музею-

заповідника українського 
гончарства відкриється 

ще один унікальний музей

Справжній майстер виготовить макітру і з зав’язаними очима

Цвітненські скульптури

Учасниця конкурсу з бодіпейнтингу Старовинне сонце

Етнічні болгари дарували гостям букетики з цілющих трав




