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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ми фактично 
запроваджуємо 

економічний безвіз.  
Наші товари  

й економіки більше 
інтегруватимуться. ЗВТ 

поширюватиметься 
й на послуги. Буде 
забезпечуватися 

спільне інвестування».

10 відсотків за викриття 
злочинних схем

ПРОТИДІЯ. Викривачів масштабних корупційних схем заохочу-
ватимуть не тільки матеріальною винагородою — держава гаран-
туватиме захист від переслідування, відновлення порушених тру-
дових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, 
а також встановлення відповідальності в разі переслідування ви-
кривачів. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента 
Руслан Рябошапка, повідомляє Укрінформ.

Проєкти законів, що готують нині, регламентують способи й по-
рядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією пра-
вопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права й га-
рантії захисту викривачів, їхніх близьких та інших осіб, які сприяли 
розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача 
отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на 
безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на ма-
теріальну винагороду у межах 10% суми відшкодованих державі 
збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара). Відповідні за-
конопроєкти Президент внесе як невідкладні для позачергового 
розгляду Верховною Радою.

1–2 тис. грн
премії з нагоди 28-ї річниці 

Незалежності України отримають 
військовослужбовці ЗСУ залежно  

від категорії 

ПАТРІОТИЗМ. Командир патрульного катера «Слов’янськ» 
Дамір Аулін розповідає про навчання у США, полонених 
побратимів і доленосний вчинок навесні 2014 року

Прем’єр-міністр про величезні перспективи 
запровадження зони вільної торгівлі  
з Державою Ізраїль
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На нараді в Президента 
досягнуто домовленостей 
про здійснення трьох кроків 
для зниження вартості 
електроенергії на ринку

ТАРИФИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін до 
Державного стандарту 
початкової освіти»
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Захист країни — незмінна мета
РЕФОРМА ЗСУ. Радикально змінено систему підготовки українських військ, армія планово 
переходить на професійну основу

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Останніми роками українську 
армію істотно реформовано. За-

конодавчо затверджено вдвічі біль-
шу порівняно з 2014 роком чисель-

ність Збройних сил — до 250 тисяч 
осіб. Відчутно нарощено їхній бойо-
вий склад і вдосконалено структу-
ру. З урахуванням бойового досві-
ду й стандартів НАТО радикально 
змінено систему підготовки укра-
їнських військ. Відбувається онов-

лення форм і змісту бойової підго-
товки. Програми навчання військо-
вослужбовців розробляють з ура-
хуванням бойового досвіду. На цьо-
му наголосив міністр оборони Сте-
пан Полторак під час засідання Ко-
мітету реформ Міноборони та ЗСУ.

Армія планово переходить на про-
фесійну основу. Відповідно до Кон-
цепції розвитку професійного сер-
жантського й старшинського скла-
ду здійснюється комплектуван-
ня військ підготовленим і вмотиво-
ваним особовим складом, посилено 

кадровий потенціал. Запроваджено 
Концепцію військової кадрової по-
літики на період до 2020 року, якою 
визначено нову філософію прохо-
дження військової служби — 
від прийняття на службу до 
звільнення в запас. 2
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«Через роки після виходу 
з Криму усвідомили, 
що стали справжніми 
патріотами»

4



21 серпня 2019 року, середа, № 159 www.ukurier.gov.ua 15

документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє 
про втрату бланка суворої звітності поліса ОСЦПВ  

в кількості 145 (сто сорок п’ять ) шт. 
Втрачені бланки вважати недійсними.

АМ4721287-
АМ4721296 АК8769430 АМ4747883

АМ5204585-
АМ5204587 АМ3067062 АМ5003106

АМ5213703-
АМ5213706 АМ4747393 АМ5003116

АМ4735435-
АМ4735436 АМ4222499 АМ5003135

АМ4747867-
АМ4747868 АМ5212351 АМ5003188

АМ4747871-
АМ4747872 АМ5415022 АМ5003191

АМ4735537-
АМ4735544 АМ5422577 АМ5003200

АМ5003219-
АМ5003220 АМ5204396 АМ5003202

АМ5204020-
АМ5204021 АМ5204410 АМ5003209

АМ4735833-
АМ4735835 АМ5204412 АМ5003211

АМ8435925-
АМ8435926 АМ5204415 АМ5003227

АМ5204389-
АМ5204390 АМ5204420 АМ5003232

АМ5204392-
АМ5204393 АМ5204518 АМ5204002

АМ5204406-
АМ5204408 АМ5213715 АМ5204004

АМ5213734-
АМ5213735 АМ5213717 АМ5204008

АМ5213739-
АМ5213740 АМ5213724 АМ5204011

АМ5213742-
АМ5213745 АМ5213729 АМ5204013

АМ6108300-
АМ6108304 АМ5213732 АМ5204017

АМ5204028-
АМ5204029 АМ6432525 АМ5204023

АМ5204417-
АМ5204418 АМ6432543 АМ5204025

АМ5213720-
АМ5213721 АМ8294923 АМ5204032

АО0403775-
АО0403784 АМ8398676 АМ5204034

АО0647779-
АО0647780 АМ8415086 АМ5204036

АО0696569-
АО0696571 АМ8417001 АМ5204038

АМ4747857 АМ8417003 АМ5204381
АМ4735477 АМ8418648 АМ5213712
АМ4735651 АМ8418650 АМ4727910
АМ4735771 АМ4747847
АМ4735469 АМ4727943

Царичанська державна нотаріальна 

контора Дніпропетровської області спо-

віщає, що відкрита спадкова справа піс-

ля померлої 21.05.2015 року 

ЛадаТко Наталії Іванівни. 

Спадкоємців прохання звертатися 

до нотаріальної контори за адресою: 

51000, Дніпропетровська обл., Царичан-

ський район, смт Царичанка, вул. 14-ї 

Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468

Царичанська державна нотаріальна 

контора Дніпропетровської області спо-

віщає, що відкрита спадкова справа піс-

ля померлого 14.06.2018 року 

ЦигаНеНка  Юрія олексійовича. 

Спадкоємців прохання звертатися 

до нотаріальної контори за адресою: 

51000, Дніпропетровська обл., Цари-

чанський район, смт Царичанка, вул 14-ї 

Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468

до уваги
товариства з обмеженою  

відповідальністю «Компанія 
«УКРОПТПОСТАЧ» 

 (ідентифікаційний код юридичної  
особи 37514987)

За результатами розгляду справи  
№ 20-26.13/129-15 про вчинення ТОВ 
«Компанія «УКРОПТПОСТАЧ» і ТОВ «Фар-
мадіс» порушень законодавства по захист 
економічної конкуренції, передбачених 
пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 
другої статті 6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді анти-
конкурентних узгоджених дій, які стосу-
ються спотворення результатів 6 (шести) 
торгів, проведених у 2013 році, Тимчасова 
адміністративна колегія Антимонополь-
ного комітету України прийняла рішення 
від 23 липня 2019 року № 56-р/тк.

Інформація про прийняте рішення роз-
міщена на офіційному веб-сайті Антимо-
нопольного комітету України (http://www.
amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішен-
ня та розпорядження — Архів рішень 
Тимчасової адміністративної колегії — 
2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі 
абзацу п’ятого частини першої статті 56 
Закону України «Про захист економічної 
конкуренції».

Наказом ТВО Міністра оборони Укра-
їни від 31.07.2019 №415 прийнято рі-
шення припинити юридичну особу Бу-
динкоуправління №1 кеВ м. Чернівці 
(код ЄДРПОУ 24964458) шляхом лікві-
дації.

Письмові вимоги кредиторів Будин-
коуправління №1 КЕВ м. Чернівці на-
правляти за адресою: 58000, м. Чернів-
ці, вул. Українська, 43, протягом 2 міся-
ців із дня оголошення повідомлення про 
припинення юридичної особи.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження 
Обвинувачена Ніколенко Вікторія Пе-

трівна, 12.10.1977 року народження, ви-
кликається о 15:00 годині 03 вересня 
2019 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення підго-
товчого судового засідання у проваджен-
ні №1-кп/628/183/19 справа №628/165/17. 
Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченої передбачені статтями 139, 223 КПК 
України.  

Суддя А.О. Шиховцова

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 04.09.2019 року 

о 10 год. 00 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 42016020420000057 по обвинуваченню Ба-
хура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н., у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Бахур Олександр 
Григорович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби а.В., 
суддів домарєєва о.В., Щасної Т.В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Чернова Володимира Ігоровича у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Обвинувачений Чернов Володимир Ігорович, 12.07.1986 року народжен-
ня, який є громадянином України, зареєстрований за адресою: вул. Вас-
нецова, буд. 266, м. Маріуполь Донецької області, викликається для учас-
ті у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 27.08.2019 ро-
ку о 15-00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31.

Наслідки неприбуття на виклик підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
потерпілого, цивільного відповідача, представника юридичної особи, що-
до якої здійснюється провадження, передбачені статтею 139 КПК України. 

Суддя С.В. Кулик 

В провадженні Дружківського міського суду Донецької облас-
ті, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/229/102/2019 відносно обвинувачених Станкова Андрія Вікторо-
вича, 22 грудня 1968 року народження, за ст.258-3 ч. 1, 260 ч. 2 КК 
України, зареєстрованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Незалежності, 26-а, кв. 10, та Вовк Жанни Миколаївни, 19 лютого 1960 
року народження, за ст. 258-3 ч. 1 КК України, зареєстрованої за адре-
сою: Донецька обл. Ясинуватського району, с. Новобахмутівка, вул. Са-
дова (Красного партизана), 18.

Суд викликає обвинувачених Станкова Андрія Вікторовича та Вовк 
Жанну Миколаївну для розгляду кримінального провадження на  
22 серпня 2019 року о 15:30, яке відбудеться в залі №4 на 1 поверсі. 

Суддя Грубник О.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листо-
пада 1975 року народження, викликається о 14:30 годи-
ні 29 серпня 2019 року до Куп’янського міськрайонного 
суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня підготовчого судового засідання у провадженні  
№1-кп/628/15/19 справа №628/3812/16-к. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 223 КПК України. 

Суддя А.О. Шиховцова

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів аТ «дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N010809-GL3N010837(29 лотів),  

GL5N010843-GL3N010860(18 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону: 10.09.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/44090-
asset-sell-id-212274, 44103-asset-sell-id-21249

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів аТ «дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N010780-GL3N010808(29 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 11.09.2019
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/44112-asset-sell-id-212535

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації
Увільнити БОНЯ В’ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання 

обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 серпня 2019 року
№603/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 серпня 2019 р. № 709 
Київ

Про внесення змін до постанов кабінету Міністрів України  
від 29 квітня 2004 р. № 553 і від 31 травня 2006 р. № 784

Кабінет Міністрів України ПоСТаНоВЛяє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 553 «Про органі-

заційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ 
у Європейському суді з прав людини» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1183; 
2006 р., № 22, ст. 1655; 2016 р., № 20, ст. 792; 2018 р., № 73, ст. 2248) і від 31 травня 2006 
р. № 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав людини» (Офіційний вісник України, 2006 р., 
№ 22, ст. 1655; 2014 р., № 74,ст. 2099; 2016 р., № 20, ст. 792; 2017 р., № 73, ст. 2248) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 2019 р. № 709

ЗМІНи, 
що вносяться до постанов кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 553  

і від 31 травня 2006 р. № 784
1. Порядок забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейсько-

му суді з прав людини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2004 р. № 553, викласти в такій редакції:

«Порядок забезпечення представництва України під час  
розгляду справ у Європейському суді з прав людини

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення представництва України під час розгля-
ду справ у Європейському суді з прав людини (далі — Суд) про порушення нею Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), справ за заявами 
України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також як третьої 
сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб — рези-
дентів України проти інших Договірних Сторін.

2. Відповідальним за забезпечення представництва України у Суді є Мін’юст в особі Упо-
вноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі — Уповноважена особа).

3. Уповноважена особа дає представникам Уповноваженої особи доручення щодо зби-
рання необхідних матеріалів та інформації, надсилає до державних органів, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ та організацій запити про надання матері-
алів та інформації або відповідно до вказівок Суду вимоги, які підлягають обов’язковому 
виконанню в десятиденний строк з дня їх отримання або у строки, встановлені у запитах 
або вимогах.

4. На підставі отриманих даних Уповноважена особа формує позицію у справі та надси-
лає її до Суду в установлені ним строки. У разі прийняття Судом рішення про проведення 

усних слухань Уповноважена особа вносить до Кабінету Міністрів України погоджені з МЗС 
пропозиції щодо складу делегації, яка представлятиме Україну на слуханнях у Суді, і несе 
відповідальність за формування її позиції.

5. З метою вирішення питання доцільності залучення юридичних радників, примирю-
вачів, фахівців, експертів, зокрема іноземних, для забезпечення представництва України в 
Суді або укладення угоди про дружнє врегулювання спору, надіслання односторонньої де-
кларації тощо Уповноважена особа ініціює утворення міжвідомчої робочої групи, до скла-
ду якої включаються представники відповідних державних органів, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ та організацій.

У разі потреби міжвідомча робоча група готує пропозиції з організаційно-правових, 
процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням представництва України під час 
розгляду справ у Суді.

Міжвідомчу робочу групу очолює Міністр юстиції або Уповноважена особа.
Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як 

половина її членів.
Рішення міжвідомчої робочої групи приймається більшістю голосів присутніх на засі-

данні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається прийня-
тим, якщо за нього проголосував голова міжвідомчої робочої групи.

6. У разі коли обставини справи та попередня прецедентна практика Суду дають підста-
ви для прогнозування констатації Судом порушення положень Конвенції, Уповноважена 
особа вживає заходів для врегулювання спору шляхом укладення угоди про дружнє вре-
гулювання спору або надіслання односторонньої декларації та виносить це питання на роз-
гляд міжвідомчої робочої групи. Рішення щодо доцільності укладення угоди про дружнє 
врегулювання спору, надіслання до Суду односторонньої декларації та її умови приймає 
міжвідомча робоча група, яка утворюється та провадить діяльність згідно з пунктом 5 цьо-
го Порядку.

Уповноважена особа на підставі рішення міжвідомчої робочої групи підписує угоду/де-
кларацію, у разі коли сума за угодою про дружнє врегулювання спору або односторонньою 
декларацією не перевищує 5000 євро.

Якщо сума відшкодування за угодою про дружнє врегулювання спору або односторон-
ньою декларацією перевищує 5000 євро, згоду на підписання угоди/декларації на затвер-
джених міжвідомчою робочою групою умовах надає Кабінет Міністрів України шляхом ви-
дання відповідного розпорядження.

Підписана угода щодо дружнього врегулювання спору або одностороння декларація 
надсилаються до Суду.

Якщо вимоги заявника стосуються інших способів відновлення порушеного права, крім 
виплати коштів, яку може бути здійснено відповідними державними органами, органа-
ми місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, угода про 
дружнє врегулювання спору на погоджених Кабінетом Міністрів України умовах підпису-
ється керівником відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування, під-
приємства, установи, організації та Уповноваженою особою.

7. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним розглядається заява грома-
дянина України або юридичної особи — резидента України, подана проти іншої держави — 
учасниці Конвенції, Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до відома МЗС.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Покласти на Міністерство юстиції функції органу, відповідального за забезпечення 

представництва України в Європейському суді з прав людини, координації виконання йо-
го рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень 
Європейського суду з прав людини.»;

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«представництво України в Європейському суді з прав людини, координація виконан-

ня його рішень та інформування про хід виконання рішень Європейського суду з прав лю-
дини у справах, в яких Україна є стороною, здійснюються Міністерством юстиції в установ-
леному порядку через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;»;

у пункті 5 слово «січні» замінити словом «березні»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Центральним органам виконавчої влади протягом місяця визначити посадових осіб 

з числа заступників керівника відповідного органу для ефективного здійснення заходів що-
до забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та вико-
нання його рішень і повідомити про це Уповноваженому у справах Європейського суду з 
прав людини.

Запропонувати Верховному Суду, Державній аудиторській службі, Національному 
агентству з питань запобігання корупції, Національному банку, Службі безпеки, Генеральній 
прокуратурі, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації, Національному 
антикорупційному бюро визначити посадових осіб з числа заступників керівника відповід-
ного органу для ефективного здійснення заходів щодо забезпечення представництва Укра-
їни в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.».

3. У Положенні про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, за-
твердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:
слово «забезпечення» замінити словом «здійснення»;
після слів «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-

ція)» доповнити словами «, координації виконання його рішень»;
у пункті 4:
у підпункті 1 слово «забезпечення» замінити словом «здійснення»;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції, та розроблення пропозиції 

щодо здійснення заходів, спрямованих на усунення недоліків системного характеру, кон-
статованих у рішеннях Суду;»;

пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду;
2) відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає докази, надсилає повідо-

млення та додаткові письмові зауваження, а також іншу інформацію у справах про пору-
шення Конвенції;

3) надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій запити стосовно надання матеріалів та інформації у справах про по-
рушення Конвенції;

4) координує роботу з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та 
інших питань, пов’язаних із здійсненням представництва України в Суді та виконанням йо-
го рішень;

5) визначає заходи, необхідні для створення умов для проведення Судом розслідування 
у справах про порушення Конвенції;

6) визначає порядок вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду;
7) виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо порушення Конвенції та/або 

організовує залучення з цією метою представників відповідних державних органів, юри-
дичних радників, зокрема іноземних;

8) вживає заходів на виконання вказівок, наданих Судом відповідно до правила 39 Ре-
гламенту Суду;

9) координує виконання рішень Суду;
10) на умовах, визначених міжвідомчою робочою групою, надсилає до Суду пропозиції 

щодо дружнього врегулювання спору або односторонню декларацію;
11) готує і подає Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку інформа-

цію та звіти про хід виконання рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;
12) подає Мін’юсту пропозиції щодо методики проведення експертизи проектів зако-

нів та підзаконних актів, а також актів законодавства на відповідність Конвенції та прак-
тиці Суду;

13) розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення Конвенції та практики Суду;
14) подає державним органам та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо 

можливих шляхів запобігання порушенням прав людини в Україні;
15) вживає за необхідності заходів для залучення в установленому порядку представ-

ників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга-
нізацій, а також юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, зокрема інозем-
них, для здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини та коор-
динації виконання його рішень;

16) виконує за дорученням Міністра юстиції інші функції.»;
підпункт 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
«3) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій із запитами щодо надання матеріалів та інформації, необхідних для 
забезпечення представництва України в Суді, координації виконання його рішень та інфор-
мування Комітету міністрів Ради Європи, а також щодо створення необхідних умов для про-
ведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповід-
но до його Регламенту.».
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В Ужгороді щедро частували медом
Василь БЕДЗІР,  

«Урядовий кур’єр»

НАРОДНЕ СВЯТО. В Ужго-
роді щедро і весело відзнача-
ли добрий врожай меду. Два 
десятки бджолярів презенту-
вали свою продукцію в про-
холодних залах відреставро-
ваного історико-культурного 
комплексу «Совине гніздо».

У серпні настає період зби-
рання меду, що його принесли 
бджоли до вуликів. І хоча цьо-
го року його не так уже й ба-
гато, адже погода не завжди 
сприяла, однак свята ніхто не 
скасовував. Голова Асоціації 
пасічників Закарпаття Воло-
димир Лях висловив сподіван-
ня, що наступний рік перекриє 
за врожайністю нинішній. До 
того ж тоді фестиваль-ярма-
рок «Медовий Спас» відзнача-
тимуть уже вдесяте.

За традицією, на Спас уже 
дозволяли і мед їсти, і час-
тувати ним. Із цим на всі сто 
відсотків впоралися господа-
рі свята — бджолярі, які при-
везли солодку янтарну про-
дукцію. Окрім них, прийшли 

і понад сорок виробників аг-
ропродукції, які частува-
ли сиром і бринзою, ковба-
сами і салом, домашнім ви-
ном. Яскравими кольорами 
приваблювали гостей свої-
ми виробами народні уміль-

ці, які приїхали з-поза меж 
Закарпаття.

Допитливих глядачів зби-
рав майданчик, на якому 
можна було спостерігати, як 
народжується мед, адже сю-
ди привезли вулик із бджо-
лами. У сквері, названому на 
честь Героїв Майдану, харчо-
вики пропонували різнома-
нітні страви, якими славиться 
закарпатська кухня. Тут мож-
на було дізнатися все про їх 
приготування. 

Розважали гостей фести-
валю-ярмарку самодіяльні 
колективи і виконавці народ-
них мелодій Ужгородсько-
го міського центру дозвіл-
ля. Особливо відзначився на-
родний вокальний ансамбль 
із солісткою Анастасією Ви-
шневською. Жодна ложка 
дьогтю святкового меду не 
зіпсувала!

Олена ІВАШКО,  
«Урядовий кур’єр»

АМБІТНИЙ ПРОЄКТ. Ми-
колаївський науковець Та-
рас Кремінь вважає, що ми-
колаївці мають долучитися 
до відзначення події світово-
го масштабу — 200-річчя від-
криття Антарктиди. Про це 
він заявив «УК». Адже Ми-
колаїв з його великим науко-
вим потенціалом та історич-
ним минулим безпосередньо 
пов’язаний з експедицією під 
командуванням Беллінсгаузе-

на та відкриттям ним Антарк-
тиди, яке сталося 28 січня 
1820 року. Так, у липні цього 
року з Естонії в антарктичну 
експедицію вирушив вітриль-
ник Admiral Bellingshausen, 
який має пройти шляхом Бел-
лінсгаузена. 

Тарас Кремінь перекона-
ний, що Миколаїв може стати 
містом, до якого під час екс-
педиції зайде вітрильник. Є 
кілька причин для цього. По-
перше, Беллінсгаузен слу-
жив під командуванням адмі-
рала Лазарєва, який був вій-

ськовим губернатором Ми-
колаєва та Севастополя. По-
друге, Беллінсгаузен та пер-
ший директор Миколаївської 
астрономічної обсерваторії 
Карл Кнорре — уродженці ни-
нішньої Естонії, тож просте-
жується зв’язок між Микола-
євом та естонськими міста-
ми. До того ж команди моря-
ків для антарктичної експеди-
ції початку ХІХ століття част-
ково набирали в Миколає-
ві. За ініціативи Тараса Кре-
меня моряки естонського ві-
трильника, який прибуде до 

Антарктики в січні—лютому 
2020 року, мають зупинитися 
на українській полярній стан-
ції «Академік Вернадський», 
яка тісно співпрацює з Мико-
лаївським національним уні-
верситетом кораблебудуван-
ня та Миколаївською астроно-
мічною обсерваторією. Амбіт-
ний проєкт, ініціатором якого 
виступив миколаївський нау-
ковець, підтримують Посоль-
ство Естонії в Україні, Націо-
нальний антарктичний центр 
України та його директор Єв-
ген Дикий.  
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +23 +28 Черкаська +13 +18 +27 +32

Житомирська +12 +17 +22 +27 Кіровоградська +15 +20 +29 +34
Чернігівська +10 +15 +24 +29 Полтавська +14 +19 +28 +33
Сумська +11 +16 +25 +30 Дніпропетровська +15 +20 +30 +35
Закарпатська +13 +18 +28 +33 Одеська +18 +23 +29 +34
Рівненська +12 +17 +22 +27 Миколаївська +16 +21 +30 +35
Львівська +10 +15 +21 +26 Херсонська +18 +23 +30 +35
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +17 +22 +31 +36
Волинська +11 +16 +21 +26 Харківська +15 +20 +29 +34
Хмельницька +12 +17 +23 +28 Донецька +17 +22 +30 +35
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +16 +21 +31 +36
Тернопільська +11 +16 +22 +27 Крим +18 +23 +31 +36
Вінницька +13 +18 +24 +29 Київ +15 +17  +24 +26

Укргiдрометцентр

Ширяєве розкриває 
історичні таємниці

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИНУВШИНА. Три роки тому колектив Державного історико-
культурного заповідника в місті Путивль на Сумщині уклав договір 
з Інститутом археології НАН України на проведення археологічних 
розкопок поблизу села Ширяєве під Путивлем. Там одна з найвідо-
міших пам’яток регіону — городище ранньої залізної доби.

Нині столичні археологи, які втретє приїжджають до цього на-
селеного пункту, активно ведуть розкопки. Їхні зусилля увінчу-
ються цікавими знахідками і відкриттями. Один з головних підсум-
ків: учасники експедиції розкопали залишки п’яти наземних спо-
руд — своєрідні завали глиняної обмазки різних історичних пері-
одів. Серед знахідок глиняні прясельця, хлібці, грузила для ткаць-
кого виробництва, керамічні вироби тощо. Щоправда, як визна-
ють науковці, зовсім мало металевих предметів, що свідчить про 
те, що свого часу тут уже побували чорні археологи. Частину зна-
йденого, насамперед кілька уцілілих горщиків, передадуть в екс-
позицію місцевого краєзнавчого музею. До слова, цього літа тут 
проходили польову практику студенти першого курсу історично-
го факультету Сумського державного педагогічного університету  
ім. А. Макаренка, які допомагали столичним фахівцям.
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На святі можна частуватися медом за «дякую»

На Тернопіллі американці навчали молодь 
англійської мови

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Три тиж-
ні в Музейно-меморіальному 
комплексі ім. Патріарха Йоси-
фа Сліпого у селі Заздрість на 
Тернопільщині діяла літня шко-
ла англійської мови. Вона пра-
цювала вже вп’яте. Це добро-
чинний проєкт. Організаторами 

і спонсорами виступили україн-
ці-католики зі США. 

Ця ініціатива зародилася 
2015 року. І тоді й почалися за-
няття для дітей із родин, бать-
ки яких стали в обороні рід-
ної землі на сході країни, а та-
кож   переселенців, дітей-сиріт, 
з багатодітних і малозабезпече-
них родин. Цього літа у проєк-
ті знову взяли участь курсанти 

Одеського військово-морсько-
го ліцею, який до анексії Криму 
працював у Севастополі. 

Понад 30 юнаків і дівчат з 
різних областей України ста-
ли цього літа учнями школи. 
За словами її директора Іри-
ни Іванкович, молодь вивча-
ла англійську на п’ятьох рів-
нях: базовому, початковому, 
середньому, вищому й най-

вищому. Викладачі-волонтери 
зі США, Канади і студенти, які 
навчалися у США за програ-
мою FLEX, вели заняття із гра-
матики, розмовної мови, чи-
тання, розуміння на слух, май-
стерності писання, адаптова-
ної літератури. 

Цікавість та захоплення ви-
кликали в учнів школи екс-
курсії. 

Чи відкриємо знову Антарктиду?

Городище під Путивлем на Сумщині 
здивувало археологів глиняними знахідками, 
зокрема цілими горщиками
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