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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 квітня 2019 року
USD 2720.9103 EUR 3056.9427 RUB 4.2032 / AU 351310.33 AG 4134.42 PT 228828.56 PD 367867.07

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Зараз є час і можливість 

виправити проблемні 
моменти, які 

виникають з реєстрами 
отримувачів, обміном 

інформацією між 
відомствами,  

і швидко їх усунути».

Служби працюватимуть 
злагоджено

ПІДГОТОВКА. Міністерство енергетики та вугільної промис-
ловості вживає необхідних заходів для забезпечення надійно-
го електропостачання виборчих дільниць під час проведення ви-
борів Президента України 31 березня 2019 року. Зокрема нада-
но доручення ліцензіатам з розподілу електричної енергії  переві-
рити та оцінити технічний стан мереж електропостачання відпо-
відних установ та організувати чергування ремонтно-експлуата-
ційного персоналу. ДП «НЕК «Укренерго» доручено забезпечи-
ти координацію проведення аварійно-відновлювальних робіт у ра-
зі відключень електропостачання та інформувати Міненерговугіл-
ля щодві години про відключення із 6:00 31.03.2019 і до закінчен-
ня підрахунку підсумків голосування.

Отже, видано накази на підприємствах про забезпечення ста-
лого електропостачання виборчих дільниць; складено графіки 
чергування ремонтно-експлуатаційного персоналу; виконано  ре-
монт електромереж, що живлять виборчі дільниці; підготовлено 
резервні джерела живлення для забезпечення безперебійного 
електропостачання у разі аварій. Міненерговугілля організувало 
співпрацю між СБУ, МВС та ДСНС для своєчасного реагування 
під час роботи виборчих дільниць.

9429 гривень
становила середня номінальна зарплата 
штатного працівника в Україні у лютому 

2019 р. Порівняно з лютим минулого року 
вона зросла на 20,4%  

ГУМАНІТАРНИЙ ВНЕСОК. Лауреатами міжнародної відзнаки 
імені отця Омеляна Ковча  цьогоріч стали четверо капеланів 
різних конфесій 

Оскар жертовності

Віце-прем’єр-міністр про удосконалення  механізму 
виплати монетизованих субсидій до наступного 
опалювального сезону

3
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

У неділю, 31 березня 2019 року,  
о третій годині за київським часом 
переведенням годинникової 
стрілки на годину вперед 
запроваджується літній час

НА ЛІТО

Сьогодні на Софійській площі в Києві 
відкривається 16-та «Французька 
весна». Про це і не тільки розмова  
з координатором «Альянс франсез» 
в Україні Кларісс Броссар 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Вручаючи відзнаки, Блаженнійший Святослав наголосив на важливій місії капеланів під час війни  
(на знімку: нагороду отримує пастор-капелан Василь Хіміч) 

Отець Іван Ісайович

Отець Павло Гончарук

Отець Юрій Казміренко



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Судова повістка
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-

ня по розгляду справи за обвинуваченням Рогачова Дмитра Миколайовича, 
09.06.1976 р. народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, внесеного в ЄРДР за № 42017010000000194 від 
17.11.2017 року, призначено на 09 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 15.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138  
КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення:
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-

на загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість  

з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду 

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та 
захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Украї-
ни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КГІК 
України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Мозолевська О. М.

05 квітня 2019 року 

буде проводитись встановлення меж зе-

мельної ділянки, кадастровий номер 

3221685201:01:022:0001 площею 2,831 

га, розташованої на території Ожегівської 

сільської ради, Володарський район, Київ-

ська область.

05 квітня 2019 року 

буде проводитись встановлен-

ня меж земельних ділянок, кадастро-

вий номер 3221685200:03:001:0022 пло-

щею 2,08 га та кадастровий номер 

3221685200:03:001:0023 площею 2,15 га, 

розташовані на території Ожегівської сіль-

ської ради, Володарський район, Київська 

область.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Проценко Юрій Олександрович, 08.09.1963 року наро-

дження, місце реєстрації та останнє місце проживання: До-
нецька область, м. Дружківка, вул. Постишева, буд. 38, кв. 
4, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 5 та 9 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. до кабі-
нету № 115 слідчого відділу Управління СБУ у Волинській 
області, до начальника 2 відділення слідчого відділу Му-
дрика В.М., за адресою: Волинська область, м. Луцьк, про-
спект Василя Мойсея, буд. 4, для оголошення підозри та до-
питу Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 22019030000000021 за ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146 КК 
України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки 
на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК Укра-
їни. 

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 
хвилин 10 квітня 2019 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 608, обвину-
ваченого Баранова Леоніда Віталійовича, 24 лютого 1982 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000282, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 27 липня 2014 року, за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З  
ст. 15, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. В. Сидоров

Втрачений судновий білет 
на судно «Grand G 480 LF»,  

№ UA-YBE80130A516, 
з реєстраційним бортовим номером ДАП-

2662-К, судновласник Ульянов Ю. В., 
вважати недійсними.

Розшукується Фільчуков Олександр Воло-
димирович, спадкоємець Фільчукова Воло-
димира Олександровича, 1958 р. н., який по-
мер 27 вересня 2018 року. Спадкоємцю звер-
нутися до нотаріуса Ященко Я. Ю. за адресою:  
м. Харків, Пушкінський в’їзд, 11/11-А, протягом 
десяти днів від дати публікації.

Розшукується Натарова Віолета Валеріївна, 
26.09.1961 р.н., спадкоємиця Натарової Інни 
Петрівни, померлої 04 листопада 2018 року. 
Спадкоємицю просимо звернутися до нота-
ріуса Ральченко К. Ю. за адресою: м. Харків, 
пр-т Л. Свободи, 35, тел. (057) 7823770 до  
04 травня 2019 року.

Втрачене свідоцтво  
про право плавання 

(судновий патент) на судно моделі 
«MIRAGESS», з реєстраційним бортовим но-

мером «ua 0235 VL», судновласник Полі-
щук І. В., 

вважати недійсним.

Відповідач Бондаренко Юрій Анатолійо-

вич за цивільною справою №759/10033/18  

про стягнення боргу викликається у судове за-

сідання, яке відбудеться 4 квітня 2019 року о 

14:00 в приміщенні Новоград-Волинського місь-

крайонного суду Житомирської області за адре-

сою: м. Новоград-Волинський, вул І.Франка, 31.

ТОВ «ТЕХ-ФЛОР ГРУП» (ЄДРПОУ 39824992) по-
відомляє про припинення своєї діяльності шля-
хом ліквідації згідно із Рішенням №3 учасника ТОВ 
«ТЕХ-ФЛОР ГРУП» від 21 березня 2019 року.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимо-
ги протягом двох місяців з дня опублікування цьо-
го повідомлення.

Письмові вимоги приймаються за адресою: 
вул. Я. Івашкевича, 5, кв.6, Оболонський район, м. 
Київ, 04074.

Голова ліквідаційної комісії Арістова О.А. ( тел. 
067-465-19-07 ).

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/341/2019 за 
обвинуваченням Мінкіна В. В. за ч. 5 ст. 
195 КК України, згідно Єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань за 
№12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва 
повідомляє, що судовий розгляд по вищев-
казаному кримінальному провадженню від-
будеться 09.04.2019 року о 09 год. 30 хв. у 
приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, З1А, каб. №610.

У разі неявки обвинуваченого до суду це 
оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя В. В. Бугіль

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації — керівника  
обласної військово-цивільної адміністрації

23 січня 2019 р.                 Cєвєродонецьк                         № 58   
Зареєстровано у Головному територіальному 

 управлінні юстиції у Луганській області 
 31 січня 2019 р. за № 6/1916   

Про додержання прикордонного Режиму  
в Луганській області

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністра-
ції» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 ро-
ку № 1147 «Про прикордонний режим», враховуючи подання Адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби України від 09.08.2018 № 0.22-7823/0/6-18, з ме-
тою захисту національної безпеки на державному кордоні України та необхідніс-
тю забезпечення дотримання юридичними і фізичними особами прикордонно-
го режиму зобов’язую:

1. Змінити ширину прикордонної смуги в межах Луганської області вздовж 
державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордон-
них річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій, де за-
проваджується прикордонний режим, встановивши її у розмірі десять кіломе-
трів від лінії державного кордону вглиб території України, але не менше від ши-
рини смуги місцевості, що знаходиться в межах від лінії державного кордону до 
лінії прикордонних інженерних споруджень.

2. Визначити ширину профілактичної смуги уздовж державного кордону сто 
метрів від лінії територіального розподілу між Україною та Російською Федера-
цією вглиб території України.

3. Головам Біловодської, Білокуракинської, Марківської, Міловської, Новоп-
сковської, Станично-Луганської, Троїцької районних державних адміністрацій 
за погодженням з Луганським прикордонним загоном Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України у межах прикордонної сму-
ги та контрольованого прикордонного району у місячний строк визначити:

1) місця масового відпочинку населення та місця для купання, а також вста-
новити порядок їх обладнання і використання;

2) місця утримання і випасання худоби;
3) шляхи і стежки для пересування по берегу і льоду прикордонних річок, 

озер та інших водойм.
4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміні-

страції (Костенко О.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в уста-
новленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. о. голови обласної державної адміністрації – керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації С.ФІЛЬ

Хорольський районний суд Полтавської області  викли-
кає як відповідачів:

Даценка Івана Васильовича, мешканця с.Крива Ру-
да Семенівського району Полтавської області, вул.Пар-
кова, 40; Литвинець Миколу Миколайовича, мешканця 
с.Крива Руда Семенівського району Полтавської облас-
ті, вул.Кільцева, 13; Кулинич Вікторію Іванівну, мешкан-
ку с.Крива Руда Семенівського району Полтавської об-
ласті, вул. Паркова, 76а, та як третю особу державного 
реєстратора Московкіну Світлану Сергіївну Комунальна 
установа «Реєстраційна служба» Полтавської області, 
адреса місця знаходження: м.Хорол Полтавської облас-
ті, вул.Незалежності, 21а у підготовче засідання по справі 
№547/455/18 за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полта-
вазернопродукт» до Даценка Івана Васильовича, Литви-
нець Миколи Миколайовича, Кулинич Вікторії Іванівни, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Райземін-
вест-2017», державного реєстратора Харківецької сіль-
ської ради Лохвицького району Полтавської області Ба-
рановського Сергія Івановича за участю третьої особи 
державного реєстратора Московкіної Світлани Сергіїв-
ни Комунальна установа «Реєстраційна служба» Полтав-
ської області про визнання недійсними договорів орен-
ди землі, про скасування рішень державного реєстрато-
ра про державну реєстрацію іншого речового права.

Розгляд вишезазначеної справи призначений у під-
готовче засідання на 13:00 год 04.04.2019 року в примі-
щенні Хорольського районного суду Полтавської області 
за адресою: 36800 м.Хорол Полтавської області, вул.Не-
залежності, 82. 

Суддя Н. С. Миркушіна

Хорольський районний суд Полтавської області викликає 
як відповідачів:

Отченашенко Ольгу Дмитрівну, мешканку с. Крива Руда 
Семенівського району Полтавської області; Кравченко Лідію 
Миколаївну, мешканку с. Крива Руда Семенівського району 
Полтавської області; державного реєстратора Харківецької 
сільської ради Лохвицького району Полтавської області, Ба-
рановського Сергія Івановича, адреса місця знаходження: с. 
Харківці Лохвицького району Полтавської області, та як тре-
тю особу за зустрічним позовом Державного реєстратора Ко-
мунального підприємства «Реєстратор» Полтавської обласної 
ради Соць Вероніку Григорівну, адреса місця знаходження: м. 
Хорол Полтавської області, вул. Незалежності, 21а у підготов-
че засідання по справі №547/453/18 за первісним позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-про-
мислова компанія «Полтавазернопродукт» до Отченашенко 
Ольги Дмитрівни, Кравченко Лідії Миколаївни, Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Райземінвест-2017», держав-
ного реєстратора Харківецької сільської ради Лохвицького 
району Полтавської області Барановського Сергія Івановича, 
про визнання недійсними договорів оренди землі, про скасу-
вання рішень державного реєстратора про державну реєстра-
цію іншого речового права та за зустрічним позовом Крав-
ченко Лідії Миколаївни до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазер-
нопродукт», Фермерського господарства «Земля777», третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спо-
ру на стороні відповідача, Державний реєстратор Комуналь-
ного підприємства «Реєстратор» Полтавської обласної ради 
Соць Вероніка Григорівна про визнання недійсним договору 
оренди.

Розгляд вищезазначеної справи призначений у підготов-
чому засіданні на 14:00 год 04.04.2019 року в приміщенні Хо-
рольського районного суду Полтавської області за адресою: 
36800 м.Хорол Полтавської області, вул.Незалежності, 82. 

Суддя Миркушіна Н. С.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 08 
квітня 2019 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Хабарова Андрія 
Юрійовича, 18 лютого 1971 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження 
№ 12016100100014310, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 10 
листопада 2016 року, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, це 
оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Є. О. Мартинов

СПРАВА «ІВАНОВ І КАШУБА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF IVANOV AND KASHUBA v. UKRAINE)

(Заяви № 12258/09 та № 54754/10)
Стислий виклад рішення від 29 січня 2019 року

Перший заявник у цій справі відбуває покарання у Житомирській виправній колонії № 
8, другий заявник відбував покарання у Луцькому, Вінницькому СІЗО та Ладижинській ви-
правній колонії № 39. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися 
за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) на ненадання їм належної медичної допомоги під час тримання під вартою. Другий за-
явник також скаржився за статтею 3 Конвенції на неналежні умови тримання його під вар-
тою у Ладижинській виправній колонії № 39 та застосування до нього наручників щоразу 
при виведенні з камери, а також за статтею 13 Конвенції на відсутність у національному за-
конодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скаргою на  неналежну ме-
дичну допомогу. Крім того, перший заявник скаржився за статтею 6 Конвенції на несправед-
ливість судового розгляду, за статтею 7 Конвенції на неправомірну заміну покарання у ви-
ді смертної кари на довічне позбавлення волі, а також загалом на порушення його прав за 
статтями 17, 34 та 53 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за статтею 3 Конвенції на надання неналежної медич-
ної допомоги, Європейський суд послався на свою попередню практику та вказав на необ-
ґрунтовані затримки та взагалі відсутність надання першому заявнику медичної допомоги 
у зв’язку з його захворюваннями на ВІЛ-інфекцію та гепатит С. Стосовно другого заявника 
Європейський суд вказав, що його лікування туберкульозу не включало в себе комплексну 
терапевтичну стратегію, а загалом надані заявнику лікування та догляд не відповідали ви-
могам статті 3 Конвенції. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що надана за-
явникам медична допомога була неналежною та констатував порушення статті 3 Конвенції. 

Пославшись на свою попередню практику у справах проти України, Європейський суд 
також констатував порушення статті 13 Конвенції з огляду на відсутність у національному 
законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарг другого 
заявника за статтею 3 Конвенції. 

Щодо скарг другого заявника на неналежні побутові умови тримання його під вартою 
Європейський суд зазначив, що більшість доводів заявника стосовно цього була нечіткою 
та обмежувалась загальними формулюваннями, тому, визнавши цю скаргу необґрунтова-
ною, відхилив її відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Стосовно застосування до другого заявника наручників щоразу при виведенні з каме-
ри Європейський суд за аналогією до справи «Каверзін проти України» (заява № 23893/03) 
дійшов висновку, що застосування наручників до всіх засуджених до довічного позбавлен-
ня волі осіб чоловічої статі, яке дозволялося національним законодавством України, було 
нелюдським та таким, що принижувало гідність, поводженням, та констатував порушен-
ня статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги першого заявника за статтями 6, 17, 34 та 53 Конвенції, Європей-
ський суд вказав, що скарга заявника за статтею 6 Конвенції не відповідала часовому кри-
терію, передбаченому Конвенцією, яка набрала чинності для України 11 вересня 1997 ро-

ку. Скаргу заявника за статтею 7 Конвенції, яка підтримувалася лише твердженням, що йо-
го покарання у вигляді смертної кари мало бути замінене на покарання у вигляді позбав-
лення волі на визначений строк, Європейський суд визнав необґрунтованою. З наявних у 
Європейського суду матеріалів стосовно скарг заявника за статтями 17, 34 та 53 Конвен-
ції Суд дійшов висновку, що вони не виявляють жодних ознак порушення зазначених поло-
жень та відхилив цю частинку заяви відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 стат-
ті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує, що син другого заявника, пан Павло Володимирович Кашуба, має право 

брати участь у цьому проваджені від імені другого заявника;
3. Оголошує прийнятною скаргу першого заявника за статтею 3 Конвенції щодо відсут-

ності доступу до належної медичної допомоги після 11 вересня 1997 року;
4. Оголошує прийнятною скаргу другого заявника за статтею 3 Конвенції щодо відсут-

ності доступу до належної медичної допомоги;
5. Оголошує прийнятною скаргу другого заявника за статтею 3 Конвенції щодо застосу-

вання наручників у Ладижинській виправній колонії;
6. Оголошує прийнятними скарги другого заявника за статтею 13 Конвенції на відсут-

ність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами на 
ненадання належної медичної допомоги під час тримання під вартою;

7. Оголошує решту скарг у заявах неприйнятними;
8. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції щодо обох заявників у зв’язку з 

відсутністю доступу до належної медичної допомоги під час тримання під вартою;
9. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку із застосуванням до дру-

гого заявника наручників у Ладижинській виправній колонії;
10. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю у націо-

нальному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту щодо скарг другого заяв-
ника на відсутність належної медичної допомоги під час тримання під вартою;

11. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які мають 
бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу:

(i) 7 500 (сім тисяч п’ятсот) євро першому заявнику, пану Олександру Вікторовичу Іва-
нову, та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості від-
шкодування моральної шкоди;
(ii)  9 800 (дев’ять тисяч вісімсот) євро сину другого заявника, пану Павлу Володими-
ровичу Кашубі, та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в 
якості відшкодування моральної шкоди;
(iii)  650 (шістсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись першому заявнику, в якості відшкодування судових та інших витрат, які 
мають бути сплачені на банківський рахунок колишнього представника першого за-
явника, пана Ігоря Карамана;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної по-

зичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти;
12. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «СКЛЯР ТА ЄКУШЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SKLYAR AND YEKUSHENKO v. UKRAINE)

(Заяви № 28513/10 та № 47646/10)

Стислий виклад рішення від 21 лютого 2019 року
Заявники скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання під вартою, а 
також звернулися з іншими скаргами за іншими положеннями Конвенції та Протоколів до неї. 
Заявник у заяві № 47646/10 також скаржився за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції. 

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд дійшов 
висновку, що тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною та кон-
статував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції. 

Розглянувши скаргу заявника за заявою № 47646/10 на незаконне досудове триман-
ня під вартою, Європейський суд дійшов висновку про порушення підпункту «с» пункту 1 
статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за іншими статтями Конвенції та Протоколів до неї Євро-
пейський суд вирішив, що ця частина заяв має бути відхилена відповідно до пункту 4 стат-
ті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на надмірну тривалість досудового тримання під вар-

тою та інші скарги за усталеною практикою Суду, зазначені у таблиці в додатку, а решту за-
яв неприйнятними;

3. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною 
тривалістю досудового тримання під вартою;

4. Постановляє, що було порушення підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у заяві  
№ 47646/10 (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику у заяві  
№ 47646/10 суму, зазначену у таблиці в додатку, яка 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.
6. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 47646/10 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 БЕРЕЗНЯ
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ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +12 +17
Житомирська +1 +6 +12 +17
Чернігівська +1 +6 +11 +16
Сумська 0 +5 +11 +16
Закарпатська -1 +4 +13 +18
Рівненська 0 +5 +12 +17
Львівська 0 +5 +12 +17
Івано-Франківська 0 +5 +12 +17
Волинська 0 +5 +12 +17
Хмельницька 0 +5 +12 +17
Чернівецька 0 +5 +12 +17
Тернопільська 0 +5 +12 +17
Вінницька +1 +6 +12 +17

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 +6 +12 +17
Кіровоградська +1 +6 +12 +17
Полтавська +1 +6 +12 +17
Дніпропетровська +1 +6 +11 +16
Одеська +1 +6 +11 +16
Миколаївська +1 +6 +11 +16
Херсонська +1 +6 +11 +16
Запорізька +1 +6 +11 +16
Харківська +1 +6 +10 +15
Донецька +1 +6 +10 +15
Луганська 0 +5 +10 +15
Крим 0 +5 +10 +15
Київ +3 +5 +14 +16

Укргiдрометцентр

Полтавщина — 
серце України

За підтримки департа-
менту туризму та ку-

рортів Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгів-
лі України редакція газе-
ти «Урядовий кур’єр» запо-
чатковує серію публікацій 
про туристичні можливості 
України, зокрема унікальні 
ресурси та цікаві маршру-
ти, якими багата наша кра-
їна. Поряд із широко розре-
кламованими вони не втра-
чають привабливості, а на-
віть навпаки — для бага-
тьох стануть відкриттям. 
Починаємо з Полтавщини. 
Що тут можна побачити?

ГОГОЛІВСЬКИМИ МІС-
ЦЯМИ. У Національному 
музеї-заповіднику М.В. Го-
голя (с. Гоголеве, Шишаць-
кий р-н) можете взяти 
участь у театралізованій 
екскурсії, під час якої пори-
нете в атмосферу ХІХ сто-
ліття. Тут, у колишній Ва-
силівці, жив Микола Гоголь. 
У цьому мальовничому ку-
точку минули його дитячі та 
юнацькі роки. Нині це наці-
ональний музей-заповідник 
М.В. Гоголя, перлина турис-
тично-рекреаційного клас-
теру «Гоголівські місця на 
Полтавщині». 

Великий науково-куль-
турний центр відомий да-
леко за межами Украї-
ни. Неодноразово його на-
городжували почесними і 
пам’ятними відзнаками. У 
2015 році музей отримав 
Міжнародну премію іме-
ні М.В. Гоголя в Італії за 
віддане служіння пам’яті 
письменника, бережне 
відтворення і збереження 
його родової садиби. 

Якщо прагнете сповна 
відчути подих часів двох-
сотрічної давності, в які 
жили Гоголі, то обо в’яз ково 
побуваєте у залах батьків-
ського будинку Миколи Го-
голя та флігелі, де розміще-
на експозиція, що розпові-
дає про ту епоху, життя і 
творчість видатного пись-
менника. Парк-сад з мали-
ми архітектурним и фор-
мами, ставки — це теж не-
від’єм на складова комплек-
су архітектурних і ланд-
шафтно-природних об’єк-
тів музею-заповідника.

А в Сорочинцях можна 
побувати на театралізова-
ній екскурсії «Вечеря з Го-

голем». Тоді зустрінете ба-
гатьох гоголівських героїв, 
прогуляєтеся берегом ма-
льовничої річки Псел, по-
бачите русалок, відвідаєте 
давні підземні ходи.

ЗАГАДКОВІ ПІРАМІДИ. 
Щоб побачити справжні пі-
раміди, не обов’язково їха-
ти до Єгипту. Такі спору-
ди можна відвідати й у се-
лах Комендантівка Кобе-
ляцького та Березова Руд-
ка Пирятинського районів. 
Тут піраміди-усипальни-
ці, вік яких понад 100 років. 
Таких на всю Україну тіль-
ки дві, а ще одна — в Римі. 

15-метрова гранітна піра-
міда в селі Комендантівка 
належала роду Білевичів. 
Доля закинула Олексан-
дра Білевича до Єгипту, де 
його вразили пам’ятки ста-
родавньої цивілізації. По-
вернувшись, він збудував 
у своєму маєткові власну 
піраміду-усипальню зав-
вишки 15 м. Її споруджен-
ня тривало 13 років. Три по-
ховальні камери сполуча-
лися підземними ходами. 
Вінчав споруду православ-
ний хрест. У піраміді Олек-
сандр Білевич поховав дру-
жину, а через багато років і 
сам знайшов там спочинок.

Другу побудував напри-
кінці XIX ст. юрист Гнат За-
кревський, який перебу-
вав на службі в імператора 
Олександра III, був членом 
масонської ложі й захоплю-
вався єгипетською культу-
рою. У поховальному спо-
рудженні поєднано класич-
ні форми єгипетської піра-
міди із язичницькою атри-

бутикою з православними 
символами. Вхід у каплицю 
охороняла привезена За-
кревським з Єгипту статуя 
богині Ісіди, а на портику 
над входом був православ-
ний хрест. У центрі зали 
стояв православний вівтар з 
великим кам’яним хрестом. 
Місцеві жителі вважають, 
що піраміди наділені силою 
зцілення, туристи з усієї 
України приїжджають ту-
ди по духовне відновлення.

ДЕ ВІДСВЯТКУВАТ И 
ВЕСІЛЛЯ. Якщо збира-
єтесь урізноманітнити 
своє життя і зробити йо-
го ближчим до народних 
традицій, обов’язково по-
бувайте в Музеї народного 
весілля в селі Великі Бу-
дища Диканського району. 
У музеї можна не лише до-
торкнутися до експонатів, 
а й перенестися в минуле.

У світлиці до останньої 
дрібниці відтворена обста-
новка побуту столітньої 
давності. Учасники неймо-
вірного дійства інколи плу-
тають реальність із нере-
альністю. Як і належить, на 
весіллі п’ють за здоров’я 
і щастя молодих. Напої 
справжні. Закуски на сто-
лі — стародавні українські 
страви, приготовані за тех-
нологією прабабусь.

До речі, просто в музеї 
можна й побратися. Усе по-
справжньому, шлюб офор-
мить представник закон-
ної влади — голова місце-
вої сільради. Щодня Музей 
українського весілля від-
відують екскурсії не лише 
з України, а й із близького 
й далекого зарубіжжя. Ки-
тайці, японці, німці приїж-
джають на екскурсії з пе-
рекладачами. Слід віддати 
належне працівникам му-
зею. Вони розв’язали склад-
не завдання. Адже україн-
ське весілля триває кілька 
днів. Працівники Будинку 
культури зуміли вибрати 
найсуттєвіше, найцікавіше і 
вкласти це в півтори години. 
Більше аж ніяк не можна — 
надто багато охочих. 

ГОРА, З ЯКОЇ ВИДНО 
ВСЕ. Якщо ви прихильник 
активного туризму, то цей 
маршрут вам припаде до 
душі. Гора Пивиха біля се-
лища Градизьк Глобинсько-
го району — найвища точ-
ка Лівобережної України. У 
2008 році її було представ-
лено на всеукраїнському 
конкурсі «7 чудес України». 
На сьогодні це одне з найма-
льовничіших місць на тери-
торії Полтавщини, істори-
ко-геологічна пам’ятка. Ви-
сота гори — 168 метрів.

Із Пивихи зможете по-
милуватись унікальними 
нав колишніми краєвидами. 
Нині це ландшафтний за-
казник місцевого значен-
ня, площа природоохорон-
ної території — 165 гекта-
рів. Гору (точніше, височи-
ну) омиває Кременчуцьке 
водосховище, і місцеві пей-
зажі схожі на кримські. 

Це унікальне місце, яке 
утворилося під дією льодо-
вика. Навіть нині на обривах 
височини можна побачити 
скам’янілості з часів льодо-
викового періоду: рослини, 
молюски, корали, морські 
їжаки, залишки кісток ма-
монтів, шерстистих носоро-
гів, північних оленів. 

Юні лісівники 
стають до роботи

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Вчотирнадцяте у березні на Сумщині розпо-
чнеться Всеукраїнська акція Державного агентства лісових ре-
сурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках», до якої приєднаються ти-
сячі юних лісівників краю. Як повідомив начальник Сумського 
обласного управління лісового та мисливського господарства 
Віктор Чигринець, планують не тільки створити нові ліси, а й 
провести для школярів екскурсії, квести, музейні та лісові уро-
ки, конкурс дитячої творчості «Людина і ліс».

За майже півтора десятиріччя акція набула особливої по-
пулярності серед юних. За цей час у ній узяли участь понад 
500 тисяч учнів, представників влади, громадських організа-
цій, які загалом висадили 8,5 мільйона сіянців на площі 1,5 ти-
сячі гектарів.

А ось моральний аспект роботи годі обміряти: долучаючись 
до акції, школярі творять зелене майбутнє краю, вивчають істо-
рію землі, на якій народилися і на якій їм жити.

Рубіжанські 
підлітки виявилися 
креативними

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

УСПІХ. Для виступу на І Всеукраїнській олімпіаді креатив-
ності команда учнів Луганської обласної малої академії наук 
учнівської молоді підготувала проект перенесення вантажу за 
допомогою літального апарату в номінації «технічний виклик». 
Пропозиції школярів з Рубіжного (основу команди склали учні 
Рубіжанського ліцею та середньої школи № 10) сподобалися 
поважному журі. Команда здобула найвище в цій номінації ІІ 
місце, нагороджена медалями за креативність та сертифіка-
том участі.

Як повідомляє прес-служба обласного департаменту освіти, 
І Всеукраїнська олімпіада креативності була проведена у Киє-
ві. У заході взяли участь 30 команд з різних областей України. 

У Музеї народного весілля в селі Великі Будища 
Диканського району можна не лише доторкнутися 
до експонатів, а й перенестися в минуле

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Полтавщи-
ни можна дізнатися у департаменті культури і туризму Пол-
тавської ОДА 

Координати: вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, 
тел. (+38 0532) 56-16-30, факс (+38 0532) 60-93-29.
E-mail: kultura@adm-pl.gov.ua, 
web: www.poltavaculture.gov.ua 
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У Вінниці побільшало рідкісних видів дерев
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ЗЕЛЕНЕ МІСТО. Рік у рік 
вулиці Вінниці стають деда-
лі гарнішими і затишніши-
ми завдяки озелененню різ-
ними видами дерев. Зокре-
ма не звичними для Поділля. 
Ось і цієї весни під час пла-
нового висаджування, яке 
розпочалось у центрально-
му парку, з’являться каталь-

пи і платани смольні, а на ву-
лиці Київській — сакури. 

«Ми прагнемо, щоб наше 
місто було гарним і зеленим. 
Цієї весни розпочали робо-
ти із проспекту Космонавтів, 
де висаджуємо платани схід-
ні на місці сухостійних та ава-
рійних дерев. У лунки стави-
мо гофротруби для підкорене-
вого поливу: так дерева отри-
муватимуть потрібну кількість 
поживних речовин. Викорис-

товуємо мінеральні добрива 
й додаємо вологоутримува-
чі — це невеликі гранули», — 
розповіла заступник дирек-
тора з агротехнічних питань 
МКП «Вінницязеленбуд» Те-
тяна Прибиш. 

А в Центральному парку, бі-
ля пам’ятника загиблим мілі-
ціонерам, зеленбудівці виса-
дять катальпу та ліквідамбар 
смолоносний (10 саджанців). 
Він схожий на клен, а восени 

забарвлюється у дивовижно 
привабливі кольори. 

Загалом цієї весни на ву-
лицях міста висадять майже 
750 дерев листяних і хвой-
них (ялина корейська, ялі-
вець) видів. Працівники кому-
нального підприємства нама-
гаються відходити від стерео-
типів і саджати нові види рос-
лин, які стійкіші до задимле-
ності й загазованості повітря. 
Вони висадять ще 1100 кущів. 


