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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОКСАНА МАРКАРОВА:
«Платежі в 2019 році 

становитимуть 
близько 417 млрд грн. Це 

надзвичайно складний рік з 
точки зору погашення 

і обслуговування 
наших боргових 
навантажень». 

Верховенство 
національних інтересів 

ВЕКТОР РОЗВИТКУ. Верховна Рада подала до Конституцій-
ного Суду для отримання висновку президентський проект зако-
ну про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічно-
го курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного до-
говору). За проект постанови проголосував 321 народний депу-
тат із 366, зареєстрованих у залі, повідомляє УНІАН. 

З тексту Конституції пропонують вилучити пункт 14 розділу 
XV «Перехідні положення» — про можливе використання існу-
ючих військових баз на території України для тимчасового пе-
ребування іноземних військових формувань на умовах оренди.

Президент Петро Порошенко подякував за це рішення. «321 
голос «за»! Верховна Рада конституційною більшістю підтрима-
ла та дала старт моїй ініціативі щодо змін до Основного Зако-
ну, які закріплять незворотність курсу на набуття членства Укра-
їни в ЄС і НАТО, — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. — 
Це страховка на майбутнє від будь-яких несподіванок. Перемога 
національних інтересів і удар під дих п’ятій колоні».

24,2 млн тонн
пшениці буде зібрано в 2018/2019 
маркетинговому році, чого цілком 

достатньо для забезпечення внутрішніх 
потреб і попиту на зовнішніх ринках

ЗНАЙ НАШИХ! На Міжнародній олімпіаді з інформатики  
в Японії ліцеїсти з Кременчука виявилися сильнішими  
за японців

Як козачата самураїв 
перемогли

В.о. міністра фінансів про закінчення періоду 
реструктуризації внутрішніх і зовнішніх боргів 
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ДОКУМЕНТИ

Недобросовісних 
туроператорів 
Мінекономрозвитку 
вирішило позбавляти 
ліцензій

АКТУАЛЬНО

Проект закону «Про 
Державний бюджет України 
на 2019 рік», поданий 
Кабінетом Міністрів  
до Верховної Ради
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Послання Президента України до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році»

Дорогі співвітчизники!
Шановні народні депутати!

Високоповажні представники 
дипломатичного корпусу!

Ваші блаженства,  
преподобні отці!

Сьогодні у цій залі Верховної 
Ради України голосувати-

муть за зміни до Основного за-

кону про незворотність курсу на 
набуття членства України в Єв-
ропейському Союзі та в Органі-
зації Північноатлантичного до-
говору. Користуючись нагодою, 
закликаю всіх вас, шановні на-
родні депутати, підтримати цю 
ініціативу та скерувати цей до-
кумент на експертизу до Кон-

ституційного суду. Цей проект 
цілком і повністю відповідає на-
шим національним інтересам і 
відповідає настроям більшості 
нашого суспільства.

У п’ятницю на Яворівсько-
му полігоні завершилися най-
масштабніші міжнародні на-
вчання «Репід Трайдент». Вій-

ськовослужбовці 14 країн, 10 з 
яких країни-члени НАТО, від-
працьовували спільні дії у ра-
зі наступу «однієї із сусідніх 
країн». Ми ще раз продемон-
стрували усім нашим парт-
нерам, що до НАТО йдемо не 
з порожніми руками, а як со-
лідний партнер з вагомим вне-

ском у загальну справу конти-
нентальної та трансатлантич-
ної безпеки.

1 вересня виповнився рік, як 
набула чинності Угода про асо-
ціацію з Європейським Союзом. 
Завтра Україна видає 
десятимільйонний біо-
метричний паспорт. 2-4
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Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42015050000000446 (номер спра-
ви 1-кп/243/41/2018) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1  
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка. вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, 
у судові засідання, які відбудуться 27 вересня 2018 
року о 12 годині 45 хвилин, 12 жовтня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Скликаємо позачергові загальні збори учасників 

ТОВ «Німфа Туристик» 

з порядком денним:

1. Звільнення Рудніцької Алли Анатоліївни 

з посади директора ТОВ «Німфа Туристик».

Збори відбудуться 15.10.2018 р. о 10.00 год. 

за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 23, оф. 24.

Втрачені свідоцтва про реєстрацію машин: 

АБ413901, АБ444145, АБ483096, АБ556494, 

АС232548, АС232542 та номерні знаки: 11298КС, 

12786КС, 12237КС, 45610АА, що належать 

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» 

на праві власності, 

вважати недійсними.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Савчука Юрія 
Дмитровича, 03.05.1974 року народження, уроджен-
ця с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської 
області, українця, громадянина України, зареєстро-
ваний та проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Роз-
дольна, 20.

Судове засідання відбудеться 27 вересня 2018 ро-
ку о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

З 01.10.2018 р. ПрАТ «Датагруп» впроваджує но-

ві тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до 

мережі Інтернет для фізичних осіб у с. Сапетня та  

с. Тернувате Миколаївської області за наявності тех-

нічної можливості надання послуги.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті: www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і 

за номером телефону Контакт-центру 0 800 21 0000.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Карла Іллі Івановича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру. 5, кім. 315) для участі в розгляді справи: Кар-
ло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (який зареєстрований: 
м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34), на 27 вересня 2018 року о 
10 годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. A. Радченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5, кім. 315), для участі в розгляді справи: Ма-
лєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н. (яка зареєстрова-
на та мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Ка-
лініна, 104) на 28 вересня 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин. 

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. A. Радченко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/551/2018) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у судові засідан-
ня, які відбудуться 25 вересня 2018 року о 12 годині 
45 хвилин та 8 жовтня 2018 року об 11 годині 30 хви-
лин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кри-
мінальне провадження 1кп/229/105/2018 за об-
винуваченням Разуваєва Едуарда Миколайовича, 
28.05.1972 р.н., за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. Обвинувачений у справі Разуваєв Е. М. (остан-
нє відоме суду місце проживання: Донецька область,  
с. Олексієво-Дружківка, вул. Юності, 3) викликаєть-
ся на 26 вересня 2018 року о 09.00 год. до суду, зал 
судових засідань № 2, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням відносно 
Ликова Сергія Валерійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович викли-
кається на 26 вересня 2018 року о 08.45 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядається кримінальне провадження за обвинува-
ченням Цвєткова Сергія Васильовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачений Цвєтков Сергій Васильович, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Жданівка,  
вул. Квартал, 1, буд. 2, кв. 47, та фактично проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, викликається 
на 25 вересня 2018 року о 14 год. 45 хв., 3 жовтня 2018 
року об 11 год. 00 хв. та на 10 жовтня 2018 року о 13 год. 
10 хв. до суду для участі в розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 22018050000000057 (єд. унік. № 243/7166/18, провадження 
№ 1-кп/243/681/2018) за обвинуваченням Ващука Володимира 
Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Ващук Володимир Олександрович, 17.06.1988 
р.н., уродженець м. Дзержинськ Донецької області, який зареє-
стрований за адресою: Україна, Донецька область, м. Торецьк, 
вул. Толстого, 55, кв. 3, викликається в підготовче судове засі-
дання по справі, призначене на 28 вересня 2018 року об 11.00 
год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити 
суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається 27.09.2018 р. о 13.00 год. до Ди-
митровського міського суду Донецької області (адре-
са розташування: м. Мирноград Донецької області, вул. 
Центральна, 73, зал №1) для участі в судовому засіданні 
в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22015050000000425 від 26.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. З моменту опублікування повістки про виклик 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пастухова Ан-
дрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олек-
сійовича в судове засідання на 25 вересня 2018 року о 14 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/5869/17 за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікто-
рівни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області від 10 квітня 2018 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Семенової 
Тетяни Вікторівни в порядку спеціального судового прова-
дження (in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в 
підготовче судове засідання на 27 вересня 2018 року о 14 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться кримі-
нальне провадження № 263/7326/18 відносно Біктагірова Ріната Ісла-
мовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 26 червня 2018 року кримінальне провадження Біктагірова Рі-
ната Ісламовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України 
призначене до підготовчого судового розгляду на 4 липня 2018 року 
о 14 год. 30 хв.

Обвинувачений Біктагіров Рінат Ісламович, 10.03.1972 р.н., який є 
громадянином Російської Федерації, зареєстрований за адресою: Ро-
сійська Федерація, м. Самара, пр-т Карла Маркса, буд. 491, кв. 9, ви-
кликається для участі в розгляді справ, які відбудуться 26.09.2018 року 
о 12.00 год., 10.10.2018 року об 11.00 год., 06.11.2018 року о 10.00 год., 
13.11.2018 року о 10.00 год., 22.11.2018 року о 10.00 год., 26.11.2018 
року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 
18, 11, м. Маріуполь.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження 
обвинувачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Суддя O. M. Музика

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 
викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Кравцова Ігоря 
Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уродженця та жителя 
міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня назва – Крас-
них командирів), будинок №44 Донецької області, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2018 року о 14 год. 
00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. в судове засідан-
ня, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан

Приморський районний суд м. Маріупо-
ля викликає як обвинуваченого Кратірова Ге-
оргія Костянтиновича, який мешкав за адре-
сою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31,  
кв. 66, по кримінальному провадженню щодо 
Кратірова Г. К. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 
2018 року об 11.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, 
кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У ра-
зі неявки до суду без поважних причин, оголо-
шення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті за наявними ма-
теріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

СПРАВА «ЗЕЛЕНЧУК І ЦИЦЮРА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZELENCHUK AND TSYTSYURA v. UKRAINE)

(Заява № 846/16 та № 1075/16)

Стислий виклад рішення від 22 травня 2018 року
Перша заявниця та другий заявник успадкували свої земельні частки (паї) сіль-

ськогосподарського призначення у травні 2000 року та листопаді 2004 року, а у 2007 
та 2008 роках відповідно отримали державні акти на право власності. Ці ділянки роз-
ташовувались у 300 та 50 кілометрах від місць їхнього проживання, що перешкоджа-
ло їм самостійно обробляти землю. 

У 2001 році була запроваджена заборона, відома як «земельний мораторій», на 
укладення угод щодо купівлі-продажу, дарування земельних часток (паїв) або іншим 
способом відчуження цих часток (паїв), крім передачі їх у спадщину та при вику-
пі земельних ділянок для державних і громадських потреб, до прийняття законо-
давства, необхідного для створення ефективного ринку продажу землі сільськогос-
подарського призначення. Вказаний мораторій був введений до 01 січня 2005 року, 
проте його тривалість та обсяг неодноразово змінювалися. 

Наразі Перехідні положення Земельного кодексу України до набрання чинності 
законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 01 січ-
ня 2019, забороняють купівлю-продаж або інше відчуження у будь-який спосіб та 
будь-які зміни цільового призначення більшості видів земель сільськогосподарсько-
го призначення, у тому числі категорій земель, якими володіють заявники. 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-
жились за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – Конвенція), що законодавчі обмеження, накладені на них, 
як на власників земель сільськогосподарського призначення, порушували їхнє пра-
во мирно володіти своїм майном. Вони стверджували, що мораторій мав фактично 
необмежену тривалість, а закон не містив чітких вказівок щодо того, коли саме його 
буде знято, якщо це взагалі буде зроблено. 

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд констатував порушення прав 
заявників, гарантованих статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, та вказав, що 
абсолютна заборона в Україні продажу або будь-якого іншого способу відчуження 
земель сільськогосподарського призначення (мораторій на відчуження земель сіль-
ськогосподарського призначення) порушує положення Конвенції та не відповідає 
практиці Європейського суду. Європейський суд також вказав, що жодна інша дер-
жава Ради Європи не має такої заборони. 

Європейський суд у цій справі застосував статтю 46 Конвенції та наголосив, що 
проблема полягає у національному законодавстві та що його висновки виходять за 
межі особистих інтересів заявників у цій справі. Також, Європейський суд вказав, 
що держава – відповідач має вжити належні законодавчі та/або інші заходи загаль-
ного характеру з метою забезпечення справедливого балансу між інтересами влас-
ників земель сільськогосподарського призначення з одного боку та загальними ін-

тересами суспільства з іншого боку відповідно до принципу захисту майнових прав 
за Конвенцією. 

У цьому рішенні Європейський суд наголосив, якщо держава-відповідач необ-
ґрунтовано затягуватиме прийняття необхідних заходів загального характеру з ме-
тою виконання рішення, з часом це може призвести до ситуації, коли присудження 
компенсації за статтею 41 може, зрештою, стати виправданим, принаймні для певних 
категорій власників землі сільськогосподарського призначення.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції;
4. Постановляє, що встановлення порушення саме по собі становить достатню 

справедливу сатисфакцію за будь-яку моральну шкоду, завдану заявникам;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточно-

го відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити 
кожному із заявників 3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись заявникам, в якості компенсації судових та інших витрат; 
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу та перерахована безпосередньо на рахунок адвоката за-
явників пана Тарахкала;

(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;

8. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «М.Р. ТА Д.Р. ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF M.R. AND D.R. v. UKRAINE)

(Заява № 63551/13)                                   

Стислий виклад рішення від 22 травня 2018 року
Рішенням районного суду м. Прага 10 першому заявнику та його колишній дружи-

ні було надано право поперемінного виховання їх сина, другого заявника. У 2009 ро-
ці без згоди першого заявника вона виїхала до України з другим заявником, у зв’язку 
з цим перший заявник ініціював провадження в Україні проти колишньої дружини з 
метою повернення свого сина до Чеської Республіки за Гаазькою конвенцією про ци-
вільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (далі – Гаазька конвенція). 

02 липня 2010 року Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області 
визнав вивезення другого заявника та його утримання в Україні незаконними у розу-
мінні статті 3 Гаазької конвенції та постановив повернути дитину до місця проживан-

ня першого заявника у Чеській Республіці. Це рішення було залишено без змін апе-
ляційним судом. На дату ухвалення Європейським судом з прав людини (далі – Євро-
пейський суд) рішення у справі «М.Р. та Д.Р. проти України» виконавче проваджен-
ня тривало, рішення про повернення дитини виконане не було. 

До Європейського суду заявники скаржилися за статтею 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на незабезпечення орга-
нами влади України повернення другого заявника до першого заявника, який про-
живає у Чеській Республіці.

 Розглянувши цю скаргу Європейський суд вказав, що судове провадження, за 
результатами якого рішення у справі про повернення дитини набрало законної си-
ли, тривало приблизно один рік та, що цей період значно перевищив шеститижневий 
строк, встановлений статтею 11 Гаазької конвенції. Європейський суд вказав, що та-
ка тривалість провадження не була об’єктивно обґрунтованою.

Європейський суд підкреслив, що виконання рішення про повернення дитини не-
одноразово зупинялося державним виконавцем, а постанови в подальшому скасо-
вувались у зв’язку з необґрунтованістю. Ці недоліки вказують на відсутність узго-
дженого, комплексного та скоординованого підходу до виконавчого провадження, 
тривалість якого на момент судового перегляду останньої постанови про закінчен-
ня виконавчого провадження перевищила чотири роки, що не відповідає вимогам 
статті 8 Конвенції. 

Європейський суд вказав, що згадані недоліки у діях національних органів влади 
були здебільшого наслідком відсутності належних законодавчих та адміністративних 
механізмів, які були недостатніми для прискорення добровільного дотримання до-
мовленостей із залученням фахівців служби у справах дітей та сім’ї. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1.  Оголошує заяву прийнятною;
2.  Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
3.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточно-

го відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити 
першому заявнику такі суми, що мають бути конвертовані в чеські крони за курсом 
на день здійснення платежу:

(i)  8 000 (вісім тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  1 526 (одна тисяча п’ятсот двадцять шість) євро та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись першому заявнику, в якості компенсації судових 
та інших витрат;

(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 пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Інформацію надано Уповноваженим 

у справах Європейського суду з прав людини
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ (ЗУТ)
Україна
Другий Проект з передачі електроенергії
Кредит №; 8462-UA

Назва Пакета: Реконструкція додаткових підстанцій Центральної EC 
Ідентифікаційний №.: UE/1D

Україна отримала фінансування від Світового Банку на покриття ви-
трат за Другим Проектом з передачі електроенергії, та планується, що 
частина даного кредиту буде використана на здійснення платежів за 
контрактами «Реконструкція додаткових підстанцій Центральної ЕС» 
(Пакет UE/1D).

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укр-
енерго» запрошує правоможних Учасників торгів надсилати запечатані 
тендерні пропозиції на реконструкцію Об’єктів:

• Лот 1 – Реконструкція ПС 330 кВ «Славутич», ПС 330 кВ «Чернігів-
ська», ПС 330 кВ «Ніжинська».

• Лот 2 – Реконструкція ПС 330 кВ «Білоцерківська», ПС 330 кВ «По-
ляна».

Учасники торгів можуть подавати свої пропозиції за одним або кіль-
кома контрактами, як це визначено у тендерній документації. Учасни-
кам, що бажають запропонувати знижки у випадку присудження біль-
ше одного контракту, дозволяється це зробити за умови, що такі зниж-
ки зазначені у Формі Тендерної пропозиції.

Торги будуть проходити відповідно до процедури Міжнародних Кон-
курсних Торгів, що визначена у Керівництві Світового Банку: Закупів-
лі Товарів, Робіт та Неконсультативних Послуг за кредитами та гран-
тами МБРР та МАР Позичальниками Світового Банку, Січень 2011 (зі 
змінами Липень 2014) («Керівництво із закупівель»), та відкриті для 
всіх правоможних Учасників торгів, як зазначено у Керівництві із заку-
півель. Також, дивіться статті 1.6 та 1.7, що визначають політику Світо-
вого Банку з конфлікту інтересів.

Зацікавлені правоможні Учасники мають змогу отримати додаткову 
інформацію від ДП «НЕК «Укренерго»

п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель 
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 30 14
п. Садовець О.В.,
Провідний інженер відділу організації міжнародних закупівель 
procurement_office@ua.energy 
тел.: +38 044 238 31 35
та вивчити тендерну документацію протягом робочого часу (08.00 – 

17.00 год., за київським часом) за адресою, зазначеною нижче.
Повний комплект документації для торгів англійською та україн-

ською мовами може бути придбаний зацікавленими Учасниками за 
умови подачі письмової заяви та оплати грошового внеску в розмірі 
300 (триста) доларів США, що не відшкодовується, або еквівалента у 
гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, 
в тому числі банків-кореспондентів, які повинен сплатити Учасник тор-
гів при здійсненні платежу; Учасник самостійно розраховує розмір усіх 
банківських комісій; у випадку отримання Замовником суми менш ніж 
300 доларів США вона буде повернута платнику).

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок За-
мовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго» 
ЄДРПОУ 00100227 
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA 
Номер рахунку банку-кореспондента: 04094227 
SWIFT: BKTR US 23
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго» 
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 
П/р 26008010066033 
AT «Укрексімбанк» 
МФО 322313
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації «Реконструкція додаткових підстанцій Центральної ЕС», 
Пакет UE/1D Другого Проекту з передачі електроенергії». Документація 
буде надіслана кур’єрською службою.

Тендерні пропозиції мають бути доставлені за адресою, вказаною 
нижче, не пізніше ніж о 10.00 год. за київським часом, 18.12.2018. 
Електронна подача тендерних пропозицій не дозволяється. Тендер-
ні пропозиції, що надійшли із запізненням, будуть відхилені. Тендер-
ні пропозиції будуть розкриті у присутності представників Учасників 
торгів, які матимуть бажання бути присутніми за адресою, зазначеною 
нижче, о 10.00 год. за київським часом, 18.12.2018.

Усі тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням 
тендерної пропозиції у розмірі 300 000,00 дол. США (для Лота 1) та 
250 000,00 дол. США (для Лота 2) або у еквіваленті вільноконвертова-
ної валюти.

Адреса, що згадується вище:
ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032 
Каб. 450
п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель 
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81 
Веб-сайт: www.ua.energy

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Гарантійні зобов’язання перед кінцевим користувачем на Облад-
нання (Товар), що поставляє компанія «АКЛІМА», несе компанія, яка 
здійснила продаж і монтаж Обладнання (Товару) на об’єкті клієнта. 
Компанія «АКЛІМА» несе гарантійні зобов’язання на Обладнання (То-
вар), що реалізовується перед своїми дилерами і дистриб’юторами, які 
безпосередньо купують Обладнання (Товар) в компанії «АКЛІМА». Га-
рантійне обслуговування здійснюється компанією «АКЛІМА» або авто-
ризованими компанією «АКЛІМА» сервісними центрами (далі - «АСЦ»).

2. Гарантійне обслуговування перед дилером має на увазі постав-
ку дилеру запчастин, які вийшли з ладу з вини виробника або завод-
ський брак, сама заміна запчастини проводиться дилером чи АСЦ (на 
платній основі).

3. Гарантійний термін обчислюється з моменту продажу Обладнан-
ня (Товару) компанією.

4. Дилер здійснює демонтаж і монтаж Обладнання (Товару) (або 
окремого агрегату, елемента обладнання), а також доставку (в разі не-
обхідності) Обладнання (Товару) за адресою прийому в гарантійний 
ремонт і назад самостійно та за власний рахунок.

2. УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Гарантійне обслуговування не проводиться в таких випадках:
1.1. Якщо Обладнання (Товар) пошкоджено при транспортуванні, 

зберіганні або порушені правила експлуатації. В тому числі, якщо ви-
ріб має:

Механічні, термічні, електричні пошкодження. Пошкодження, ви-
кликані потраплянням всередину Обладнання (Товару) сторонніх ре-
човин, предметів, рідин, комах, тварин. Пошкодження, викликані ви-
користанням нестандартного або такого, що не пройшло тестування 
на сумісність, Обладнання (Товару). Пошкодження, викликані стихі-
єю, пожежею, побутовими факторами. Пошкодження, викликані не-
відповідністю Державним стандартам параметрів живлення, теле-
комунікаційних, кабельних мереж та іншими зовнішніми фактора-
ми (кліматичними й іншими). Пошкодження, викликані використан-
ням нестандартних запчастин, комплектуючих, програмного забез-
печення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів. По-
шкодження, викликані недотриманням терміну і періоду технічного 
і профілактичного обслуговування, якщо воно необхідне для дано-
го Обладнання (Товару).

1.2. Якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанк-
ціонованого ремонту.

1.3. Якщо пошкоджені гарантійні пломби виробника або поста-
чальника.

1.4. На Обладнанні (Товарі) без узгодження з постачальником або 
АСЦ були встановлені додаткові пристрої, не передбачені виробни-
ком.

1.5. Якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, 
нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні.

1.6. Якщо Обладнання (Товар) змонтовано з порушенням умов за-
значених в правилах проектування, монтажу та наладки, викладених 
в інструкціях з монтажу та проектування Обладнання (Товару).

1.7. Якщо відсутній заповнений гарантійний талон і протокол за-
пуску для Обладнання (Товару), де це необхідно (див. Додаток №1).

1.8. Якщо відсутнє проведення технічного обслуговування (ТО) з 
обов’язковою документальною фіксацією проведення, ТО в журна-
лі / паспорті обладнання.

2. Гарантійні зобов’язання не поширюються:
2.1. На шкоду, заподіяну іншому Обладнанню (Товару), що працює 

в сполученні з даним виробом.
2.2. На сумісність даного Обладнання (Товару) з виробами і програм-

ними продуктами третіх сторін, в частині їх сумісності, конфігурації.
2.3. На комплектацію і упаковку продукції, а також на витратні ма-

теріали.
Відмова від відповідальності за супутні збитки. Компанія за жод-

них умов не несе відповідальності за будь-які збитки (включаю-
чи всі, без винятку, випадки втрати прибутків, переривання ділової 
активності, втрати ділової інформації, або інших грошових втрат), 
пов’язані з використанням або неможливістю використання прода-
ного Обладнання (Товару).

3. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЇ І ПРИЙОМ ОБЛАДНАННЯ 
(ТОВАРУ) 

1. Для пред’явлення рекламації на придбане Обладнання (Товар) 
необхідно подати «заявку на послуги», копію гарантійного талона та 
копію протоколу запуску.

2. Обладнання (Товар) не приймається на гарантійне обслугову-
вання в разі виявлення порушень умов гарантії (див. Розділ 2).

3. Виникаючі при прийомі Обладнання (Товару) спірні питання, а 
також позаштатні ситуації, вирішуються керівником сервісного від-
ділу.

4. Компанія залишає за собою право відмови в гарантійному об-
слуговуванні при виявленні ознак порушення правил експлуатації в 
процесі тестування або ремонту Обладнання (Товару).

4. ТЕРМІНИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ 
ОБЛАДНАННЯ (ТОВАРУ)

1. Поставка запчастин компанією «АКЛІМА» за підтвердженими га-
рантійними випадками відбувається від 2 (двох) до 80 (вісімдесяти) 
робочих днів, залежно від моделі Обладнання (Товару) і деталі, що  
вийшла з ладу.

5. ЗАЛИШКОВІ ТЕРМІНИ ГАРАНТІЇ НА ВІДРЕМОНТОВАНЕ 
(ЗАМІНЕНЕ) ОБЛАДНАННЯ (ТОВАР)

1. На відремонтоване або замінене Обладнання (Товар) дата за-
кінчення гарантії встановлюється рівною датою закінчення гарантії 
на початкове здане в обслуговування Обладнання (Товар). Дата за-
кінчення гарантії на початкове здане Обладнання (Товар) фіксується 
при прийомі в гарантійне обслуговування.

Додаток №1  
до Гарантійних умов  

офіційного дистриб’ютора кліматичного  
обладнання в Україні «АКЛІМА»    

Бренд Тип обладнання
Стандартна 

гарантія 
рік

Умови гарантії

1. Haier (Китай)

а) мультиспліт системи 
кондиціювання 

3

Заповнений  
гарантійний талон

б) напівпромислові спліт 
системи кондиціювання

Заповнений  
гарантійний талон

в) VRF - система
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску 

2. RC Group  
(Італія)

а) чілери 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) теплові насоси 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

в) прецизійні  
кондиціонери 1

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

3.  DriSteem 
(США)

а) парозволожувачі  
всіх типів 1 Заповнений  

гарантійний талон

4. Apen Group 
(Італія)

а) генератори гарячого 
повітря 1

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) тепловентилятори 1 Заповнений  
гарантійний талон

5. Weger (Німеч-
чина) 

а) припливно-витяжні 
системи для будь-якого 
типу об’єктів

3
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

6. Alfa Laval 
(Швеція)

а) повітряні конденсатори 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) сухі охолоджувачі 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

7. Myсond  
(Великобри-

танія)

а) модульні чілери 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

б) фанкойли 1 Заповнений  
гарантійний талон

в) припливні установки 1 Заповнений  
гарантійний талон

г) ККБ 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

ґ) осушувачі повітря 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

д) зволожувачі повітря 1 Заповнений  
гарантійний талон

е) руфтопи 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

є) теплові насоси 1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

ж) пульти управління, 
датчики вологості CO2, 
накладні термостати, гі-
гростати, пульти / венти-
ляція, пульти / тепла під-
лога, пульти / бойлерні

1 Заповнений  
гарантійний талон

з) термостати 1 Заповнений  
гарантійний талон

и) сервопривода 1 Заповнений  
гарантійний талон

і) пресостати 1 Заповнений  
гарантійний талон

8. Decsa (Італія) а) баштові градирні  
та випарні конденсатори 1 Заповнений  

гарантійний талон

9. Trotec (Німеч-
чина)

а) адсорбційні  
осушувачі повітря 1 Заповнений  

гарантійний талон

10. Goodman 
(США)

а) руфтопи 1 Заповнений  
гарантійний талон

б) печі повітряного  
опалення 1 Заповнений  

гарантійний талон

в) ККБ 1 Заповнений гаран-
тійний талон

11. Reventon 
(Польща) а) тепловентилятори 1 Заповнений  

гарантійний талон

12. CIAT-
Cristopia  

(Франція)

а)  акумулятори холоду 
(наповнювач ємностей) 10

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

13. MicroDam 
(Південна  

Корея)
а) дренажні насоси 1 Заповнений  

гарантійний талон

14. Atmic (Укра-
їна) а) щити автоматики 3 Заповнений  

гарантійний талон 

15. Hitachi (Япо-
нія) а) теплові насоси 1

Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

16. Climaveneta 
(Італія)

а) чілери
б) теплові насоси
в) руфтопи
г)фанкойли

1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

17. Hitecsa 
(Iспанія)

а) компресорні блоки  
б) канальні кондиціонери 
в) руфтопи 
г) теплові насоси

1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

18. Casals  
(Португалія)

а) припливно-витяжні  
установки 
б) вентилятори

1
Заповнений  
гарантійний талон  
і протокол запуску

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ ОФІЦІЙНОГО  ДИСТРИБ’ЮТОРА КЛІМАТИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ «АКЛІМА»
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +23  +28
Житомирська +8  +13 +21  +26
Чернігівська +9  +14 +23  +28
Сумська +7  +12 +23  +28
Закарпатська +8  +13 +14  +19
Рівненська +9  +14 +13  +18
Львівська +9  +14 +12  +17
Івано-Франківська +8  +13 +13  +18
Волинська +9  +14 +12  +17
Хмельницька +9  +14 +18  +23
Чернівецька +9  +14 +20  +25
Тернопільська +9  +14 +13  +18
Вінницька +9  +14 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +8  +13 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +9  +14 +23  +28
Дніпропетровська +10  +15 +24  +29
Одеська +12  +17 +23  +28
Миколаївська +11  +16 +24  +29
Херсонська +12  +17 +24  +29
Запорізька +11  +16 +24  +29
Харківська +8  +13 +23  +28
Донецька +11  +16 +24  +29
Луганська +7  +12 +22  +27
Крим +12  +17 +23  +28
Київ +12  +14 +25  +27
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ФОТОФАКТ

СВЯТО КНИЖКИ. У Львові розпочався 25-й, ювілейний, Фо-
рум видавців. Серед запрошених — понад тисяча авторів з 
України та світу. Цьогорічна тема форуму — ринок свободи. 
«Я вірю в те, що читання книжок може врятувати і конкретну 
людину в її конкретній складній ситуації, і країну, якщо кожен 
українець за рік прочитає хоча б п’ять книжок», — каже прези-
дент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль. 

Почесна гостя форуму американсько-польська письменниця 
та журналістка Енн Еплбаум презентувала свою книжку «Чер-
воний голод» про Голодомор в Україні. Новий роман привіз і 

французький автор Фредерік Бегбедер «Життя без краю». Се-
ред українських літературних зірок на форумі — Сергій Жадан, 
Юрій Андрухович, Оксана Забужко. Свою книжку «Слово про 
війну» представляють і учасники бойових дій на сході. Це роз-
повіді про емоції вояків. «Автори цієї збірки — учасники бойо-
вих дій і волонтери, які безпосередньо були на передовій, ту 
всю війну самі бачили. І от ми зібрали тих всіх авторів. У пер-
шій збірці — 17 людей, які розповідають саме те, що вони пе-
режили», — ділиться упорядник збірки «Слово про війну» Ва-
силь Піддубний.

Оцифрована історія
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ІНТЕРАКТИВНИЙ МУЗЕЙ. Майже півмільйона гривень — 
такий розмір гранту від Українського фонду культури, який ви-
грав Рівненський обласний краєзнавчий музей. 

— У Рік охорони культурної спадщини це особливо актуаль-
но, — зауважує директор музею Олександр Булига. — Він по-
значиться для нас тим, що вже до його завершення у музеї 
з’явиться апаратно-програмний комплекс для електронного 
обліку експонатів. На першому етапі це буде облік нашої колек-
ції, далі плануємо обліковувати предмети інших музеїв краю. 
Для цього, крім наших працівників, до роботи на договірних за-
садах залучаємо програмістів. Адже інформаційні технології в 
українських музеях — вимога сьогодення. 

Облікова підсистема передбачає, зокрема, зручний інтерфейс, 
базу даних музейних предметів з фіксацією їхнього стану на всіх 
життєвих циклах, їх презентацію та реєстрацію поточних змін.

До слова, в Рівненському обласному краєзнавчому музеї понад 
140 тисяч експонатів, особливе місце належить творам волин-
ського іконопису та предметам козацької доби. Сам музей роз-
міщений у приміщенні, що є пам’яткою архітектури ХІХ століття і, 
власне, найбільш цінним «експонатом». Його історія пов’язана з 
іменами Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла 
Драгоманова, Володимира Короленка. Спочатку тут була гімна-
зія (1839 рік), затим департамент освіти уряду Директорії, очолю-
ваний Іваном Огієнком, рейхс-
комісаріат «Україна» Еріха Ко-
ха, а в радянські часи — обком 
компартії.

Нині тут працює небайду-
жий колектив, який сам тво-
рить новітню історію краю. 
Приміром, на «Музейні гости-
ни», що вже відзначили чверть 
століття, до Рівного приїздять 
народні майстри з усієї Украї-
ни. А на початку жовтня в ме-
жах міжнародної конференції 
тут говоритимуть про іннова-
ційні технології в музейній, ар-
хівній та бібліотечній справах 
її учасники з України та Поль-
щі. Адже для сусідів-поляків ін-
терактивні музеї вже не нови-
на, втім, облаштовують їх за-
звичай за грантові кошти ЄС. 
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Особливе місце в музеї 
належить творам 
волинського іконопису

Уманські підземелля розкрили ще не всі таємниці
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

КАТАКОМБИ. Ще навесні 
в Умані під час реконструкції 
площі, де планували споруди-
ти фонтан, провалився ґрунт. 
Комунальники виявили на 
цьому місці давні підземелля. 
Оскільки необхідні кошти для 
проведення дослідження за-
раз знайти непросто, архео-
логічну експедицію організу-
вали тільки тепер. 

Для Умані підземелля — 
новина не екстраординарна. 
Катакомбами пронизана вся 
підземна частина міста. Тут 
не раз знаходили цінні істо-
ричні реліквії. Тепер випад-
кова знахідка знову змінила 
всі плани. Як розповіли архе-
ологи, протяжність знайдено-
го підземного ходу — близько 
ста метрів. Науковці припус-
кають, що це може бути час-
тина ходів XVII століття.

Уперше підземні ходи в 
Умані знайшли ще в минуло-
му столітті під найдавнішою 
спорудою міста — Василіан-
ським монастирем. Як удало-
ся з’ясувати, їх проклали мо-
нахи 400 років тому, аби в ра-
зі небезпеки втікати з міста. 
Користувалися підземелля-
ми й козаки. Вони доправля-
ли до фортеці провіант і во-
ду. Ними до міста у 1768 ро-
ці пробралися гайдамаки, 
з’явившись буквально з-під 
землі й улаштувавши тут 
найкривавішу розправу. Са-
ме тому ще й зараз печери 
називають «гонтівськими». 
А 1674 року цими ходами до 
фортеці потрапили турки, так 
само захопивши місто бук-
вально з-під землі. 

Археологи досі спереча-
ються стосовно розміру та 
кількості підземель, адже, за 
переказами старожилів, тут є 
підземні дороги, якими мож-

на проїхати навіть возом. Як-
що це відгалуження, які йдуть 
у напрямку річки, то можна 
припустити, що ними могли 
ходити по воду, якщо у на-
прямку лісу — то ходи призна-
чені для втечі, зауважують до-
слідники. 

Фактично під Уманню роз-
ташоване ще одне — підзем-
не місто. Тут чимало невивче-
них підземель, які, за сучас-
ними свідченнями, налічують 
понад 40 пунктів дійсного та 
ймовірного розташування під-
земних об’єктів. Багато з них 
утрачено під час сучасного 
будівництва, але деякі збере-
глися і мають для науки вели-
ку цінність. 

Підземелля зосереджені 
переважно на території старо-
го міста — в центрі і кварталах 
поряд із дендропарком «Со-
фіївка». Найбільш перспек-
тивні для дослідження підзем-
ні ходи в районі ринку. Тут ви-

явлено споруду завдовжки 
20 метрів, зав ширшки 1,3—
1,5 та заввишки 1,5—1,7 мет-
ра, яка має вигляд коридора з 
цег ляною кладкою і овальним 
склепінням, що сходиться до 
верхівки під кутом. Хід має 
вісім відгалужень і, на дум-
ку дослідників, мав господар-
ське призначення, але під час 
осади міста міг використову-
ватися і як прихований вихід 
із фортеці.

У минулому столітті архео-
лог Василь Стефанович ство-
рив карту підземель. За пере-
казами очевидців, на ній були 
зображені п’ять ходів, які пе-
ретиналися під прямими ку-
тами. Проте після його смерті 
карта зникла, тому схема роз-
ташування ходів і донині ли-
шається таємницею. Аби лю-
ди більше знали про підзем-
ний світ Умані, на місці остан-
ніх розкопок планують ство-
рити своєрідний музей. 

У «Ровеснику» триває оздоровлення 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У сумському 
оздоровчому закладі сана-
торного типу «Ровесник» від-
крили соціально-реабілітацій-
ну зміну «Планета добра». 
Як розповіла заступник Сум-
ського міського голови Альо-
на Дмітрєвская, упродовж 
п’ятої зміни поправлять своє 

здоров’я 126 відпочивальни-
ків, серед яких 66 учнів про-
фесійно-технічних закладів 
освіти пільгової категорії із 
Сумської області, 35 осіб з ін-
валідністю та 25 тих, хто су-
проводжує. Вік дітей та моло-
ді — від 14 до 17 років.

За словами директора за-
кладу Світлани Палкіної, впер-
ше оздоровчу зміну для мо-
лоді з інвалідністю тут прове-

ли торік взимку. Все вдалося, 
тож вирішили продовжити по-
трібне починання. Заздалегідь 
облаштували пандуси, заку-
пили професійний тренажер, 
масажний стіл, відремонтува-
ли коридори та кімнати тощо. 
Заклад укомплектовано ква-
ліфікованими педагогічними 
та медичними кадрами. Для 
оздоровлення і відпочинку 
створено всі умови: калорійне 

харчування, розважальні про-
грами з конкурсами та пісня-
ми, вечори відпочинку.

Турбота про осіб з інвалід-
ністю залишається в пріоритеті 
роботи міської влади. Якщо то-
рік із міського бюджету на їхнє 
оздоровлення було надано 101 
тисячу гривень, то нинішнього 
— 124. Цих коштів вистачить 
для відпочинку 60 осіб згада-
ної соціальної категорії.


