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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Доводилося пояснювати 

й переконувати, чому 
децентралізація така 

важлива для країни. 
Хто сьогодні зможе 

пояснити точне 
значення цього 

слова, то це  
жителі ОТГ».

Наші  миротворці 
підтвердили професіоналізм 

ООН. У базовому таборі 18-го окремого вертолітного заго-
ну Місії ООН зі стабілізації в Конго завершено інспекцію COE 
(Contingent Owned Equipment).  «Інспектори зазначили, що 
український контингент — один із найкращих підрозділів Мі-
сії ООН у Конго. Відзначено медичну службу загону та робо-
ту інженерного взводу щодо забезпечення табору високоякіс-
ною водою», — йдеться в повідомленні пресслужби Міноборо-
ни. Старший інспектор Бікас Сен подякував українцям за взі-
рцевий порядок і справність усієї необхідної техніки та майна, 
повідомляє УНІАН. 

Попри перевірку, вертолітний загін виконував польотні за-
вдання, поставлені місією: екіпажі вертольотів Мі-8 забезпечу-
вали перевезення вантажів і особового складу індійського на-
ціонального контингенту, а Мі-24 виконували польоти на супро-
від вертольотів місії.

За майже три місяці служби у ДР Конго екіпажі десятої ро-
тації, працюючи у форматі 24/7, виконали понад 750 польотів 
із загальним нальотом майже 800 годин. Упродовж цього ча-
су перевезено 140 тонн вантажів та близько 2100 пасажирів.

17,8 млрд м3

природного газу закачано   
у вітчизняні підземні сховища.  

Це на 26% більше, ніж торік  
в аналогічний період  

ПОГЛЯД. Податок на житлову нерухомість не став вагомим 
джерелом поповнення місцевих бюджетів, зате провокує 
соціальну несправедливість

Два квадратні метри 
розкошів

Прем’єр-міністр про необхідність продовження  
й закріплення цієї реформи на законодавчому рівні
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ОРІЄНТИР

Як ефективно контролювати, 
щоб кошти платників податків, 
призначені на підтримку тих, 
кому найважче, надходили за 
адресою

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін 
до Порядку видачі дозволу на 
здійснення міжнародних перевезень 
радіоактивних матеріалів»
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Хода і Марш єдиної мети
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

БЕЗ ПАРАДУ. Цьогоріч на День 
Незалежності в центрі Києва вперше 
з 2014 року не гриміла військова тех-
ніка. Святкування відбувалося в но-
вому європейському стилі, що мало 
покласти початок новій традиції вша-
нування всіх, ким пишається країна. 
Тож замість параду центром столи-
ці пройшла Хода гідності, режисером 
якої став кліпмейкер Алан Бадоєв.

Вона  розпочалася вранці 24 серп-
ня біля пам’ятного хреста, встановле-
ного на місці загибелі Героїв Небес-
ної Сотні на Майдані Незалежнос-
ті. Туди прибули Президент Володи-
мир Зеленський з родиною, ветера-
ни бойових дій з дітьми та рідні заги-
блих захисників. Спільно вони покла-
ли квіти на алеї Небесної Сотні, вша-
нували їх хвилиною мовчання. Підня-
то державний прапор, пролунали сто 
ударів дзвона — шануючи сотню за-
гиблих героїв.

Президент зупинився на важли-
вих подіях нашої історії, які відбули-
ся за роки незалежності. Він порівняв 
Україну із жінкою-матір’ю, в якої су-
сід украв двох дітей — Крим і Донбас. 
А  29 серпня було оголошено Днем 
пам’яті захисників України.

Глава держави відзначив військо-
вих (загиблих — посмертно), а також 
медиків і волонтерів державними на-
городами.

Хода гідності розпочалася з Май-
дану Незалежності. У ній пройшли 

відомі українські медики, вчителі, 
спортсмени, дипломати. Головною 
частиною став гімн України, який ви-
конали Дарина Красновецька у су-
проводі Національного оркестру 
України, композитор Мирослав Ско-
рик, артистки Alina Pash і Тіна Ка-
роль (з даху консерваторії) та опер-
ні вокалісти. 

Трохи пізніше відбувся Марш за-
хисників України — від парку Шев-
ченка. У голові колони пройшли 
вдови і матері загиблих на Донбасі. 

Українці вітали її учасників вигуками 
«Дякуємо!» та «Героям слава!» і ста-
вали перед ними на коліно. У цій хо-
ді взяли участь близько 15 тисяч осіб.

Тобто відбулися два альтернативні 
заходи, та їхніх учасників об’єднала 
спільна мета: відзначити чергову 
річницю Незалежності, згадати ми-
нуле, вшанувати наші здобутки та 
героїв — полеглих і тих, які й нині не 
шкодуючи життів обстоюють 
самостійність і неподільність 
України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) доводить до відо-
ма, що комісією з питань надрокористування (протокол від 08.08.2019 № 8/2019) роз-
глянуто питання щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Згідно з пунктом 23 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пра-
во користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодек-
сом України про надра та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господар-
ської діяльності».

Згідно з частиною другою статті 26 Кодексу України про надра, право користуван-
ня надрами припиняється органом, який надав надра у користування,  а у випадках, 
передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів — у судовому 
порядку.

Відповідно до частини сьомої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності» дозвільний орган, що видав документ дозвільно-
го характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосуван-
ня заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявнос-
ті хоча б однієї з таких підстав, зокрема, здійснення суб’єктом господарювання пев-
них дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяль-
ності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законо-
давства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням до-
статнього часу для їх усунення.

Враховуючи вищезазначене, просимо зазначених надрокористувачів надати до 
Держгеонадр у 15-денний строк власну позицію (згоду/незгоду) на припинення пра-
ва користування надрами, згідно зі спеціальними дозволами на користування надра-
ми, відповідно до Переліку:

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Інтерпласт» (с/д № 3461 від 14.10.2004);
2. ТОВ «Надра Донбасу» (с/д № 4110 від 14.11.2006, № 5438 від 27.12.2011); 
3. ТОВ «Вахрушевський завод будівельних матеріалів» (с/д № 4259 від 18.05.2007,  

№ 4325 від 06.08.2007); 
4. ПП «Арсенал 2007» (с/д № 5219 від 17.11.2010);
5. ТОВ «Схил» (с/д № 5486 від 01.03.2012);
6. ТОВ «Укртехнологія» (с/д № 5885 від 17.12.2013).

Національна академія педагогічних наук України  
оголошує конкурс на посаду  

директора Педагогічного музею України.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють держав-

ною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж робо-
ти на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 ро-
ків, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення. Вибори дирек-
тора Педагогічного музею України відбудуться 8 листопада 2019 року. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначаєть-

ся інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, уста-
новлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, 

що видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періо-
дичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупцій-

ні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути 

засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Пре-

зидія НАПН України, кімн. 214. 
Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21.

Повістка про виклик
В провадженні Луцького міськрайон-

ного суду Волинської області знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 12012020020000045 від 29 листопа-
да 2012 року про обвинувачення Жиліча 
Олександра Васильовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3  
ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з вищевикладеним, суд ви-
кликає обвинуваченого Жиліча Олексан-
дра Васильовича, 08.02.1979 року наро-
дження, уродженця м. Ківерці Волинської 
області, жителя м. Луцьк, вул. Шота Рус-
тавелі, 11/77, в судові засідання, які від-
будуться 11 вересня 2019 року о 16 год. 
00 хв., 16 вересня 2019 року о 14 год. 00 
хв., 18 вересня 2019 року об 11 год. 00 
хв. в приміщенні Луцького міськрайонно-
го суду Волинської області, за адресою:  
м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, зал судових за-
сідань № 2.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК 
України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсю-
дження підозрюваний (обвинувачений) 
вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
кримінальне провадження здійснювати-
меться за відсутності обвинуваченого (іn 
аbsеntia) в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Я.Д. Артиш

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ  
відносно якої здійснюється спеціальне судове провадження

Обвинувачена Гладка Галина Анатоліївна, 08.12.1965 року народження, уродженка с. Гончарівка Суджан-
ського району Курської області, Російська Федерація, громадянка України, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, пров. 8-го Березня, 24, кв. 3-4, Вам необхідно з’явитися 07 жовтня 2019 року о 15:00 год.; 07 листопада 
2019 року о 14:30 год.; 14 листопада 2019 року о 13:00 год.; 21 листопада 2019 року о 13:30 год.; 28 листопада 
2019 року о 16:00 год. до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 пов. для проведен-
ня судового засідання у складі головуючого судді Янголь Є.В. та суддів Шершак М.І., Мальована-Когер В.В. від-
носно Гладкої Галини Анатоліївни за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Явка до суду Гладкої Г.А. 
обов’язкова. У разі неявки Гладкої Г.А. до суду з моменту опублікування повістки про виклик остання вважаєть-
ся належним чином ознайомленою з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження. 

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

не кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлів-
ни, 16.11.1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 191 КК України. Обвинувачена Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Харківська 
область, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський суд Харківської облас-
ті викликає Богомолову Валентину Михайлівну у судове засідання, яке відбудеться 06 ве-
ресня 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі Чугуївського міського суду Харківської області, що 
розташований за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. 

Cуддя Гуменний 3. І.

Ліквідатор ТОВ Торго-
вий комплекс «Надія» (код  
ЄДРПОУ 23422525) оголошує 
конкурс з визначення торгі-
вельної організації з продажу 
майна банкрута. Заявки при-
ймаються протягом 15 днів від 
публікації оголошення за адре-
сою: 63701, Харківська обл.,  
м. Куп’янськ, пр-т Конституції, 
15, оф. 4.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 серпня 2019 р. № 764 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1114

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р.  

№ 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3737; 2017 р., № 27, ст. 
778) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 2 змін, 
затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 серпня 2019 р. № 764

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 листопада 2012 р. № 1114
1. У постанові:
1) доповнити постанову пунктами 11 і 12 такого змісту:
«11. Установити, що 1 січня 2025 р. для роботи в бригадах екстреної (швидкої) ме-

дичної допомоги фахівці, які займають посади фельдшерів з медицини невідкладних 
станів і медичних сестер станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, повинні мати 
професійну кваліфікацію «парамедик».

12. Установити, що з 1 січня 2025 р. працівники бригад екстреної (швидкої) медичної до-
помоги, фахівці, які займають посади водіїв, для роботи у складі бригади парамедиків по-
винні мати професійну кваліфікацію «екстрений медичний технік.»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Установити, що пункти 5, 6, 7, 71 і 12 Типового положення про бригаду екстре-

ної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого цією постановою, втрачають чинність 
з 1 січня 2025 року.».

2. У Типовому положенні про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, за-
твердженому зазначеною постановою:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські, фельдшерські та брига-

ди парамедиків.»;
2) доповнити Типове положення пунктами 71 і 72 такого змісту:
«71. До складу бригади парамедиків входять один парамедик та екстрений медичний 

технік. Керівником бригади парамедиків є парамедик.»;
72. Базовий склад бригади повинен складатися не менше ніж з одного парамедика і 

екстреного медичного техніка.»;
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. У разі потреби за рішенням керівника центру для підсилення бригади параме-

диків залучаються до її роботи також ще один парамедик, екстрений медичний технік, 
лікар, стажер, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент 
або інша особа, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала 
підтвердний документ.»;

4) у пункті 13 та підпункті 8 пункту 16 слова «виробів медичного призначення» замі-
нити словами «медичних виробів»;

5) підпункт 11 пункту 16 викласти в такій редакції:
«11) взаємодію з диспетчером центру, підрозділами екстреної допомоги населенню, а саме: 

підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів, інших 
закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;»;

6) у пункті 17:
у підпункті 2 слова «кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога» 

замінити словами «екстрена медична допомога»;
у підпункті 4 слово «станції» замінити словом «центру».

ПОСТАНОВА 
від 21 серпня 2019 р. № 775 

Київ

Про внесення змін до пункту 7 Порядку реалізації 
експериментального проекту щодо реєстрації  

та експлуатації новітніх моделей програмних та/або 
програмно-технічних комплексів, призначених  

для реєстрації розрахункових операцій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 7 Порядку реалізації експериментального проекту щодо реєстрації 

та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, 
призначених для реєстрації розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472 (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 50, ст. 1753), такі зміни: 

у підпункті 1:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електро-

нної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі по-
слуги» для здійснення технологічних операцій;»;

в абзаці шостому слова «електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог За-
кону України «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікованого 
електронного підпису та кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням ви-
мог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

в абзаці шостому підпункту 2 слова «забезпечує здійснення» замінити словами «або 
засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який має вбудовані апаратно-
програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціоно-
ваного доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих 
ключів та їх копіювання, які забезпечують здійснення».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

європейський суд з прав людини та україна
СПРАВА «ЧЕНЧЕВІК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF CHENCHEVIK v. UKRAINE)
(заява № 56920/10)

Стислий виклад рішення від 18 липня 2019 року
31 березня 2010 року заявника було затримано за підозрою у збуті наркотичних за-

собів. Згідно з твердженнями заявника, він зазнав жорстокого поводження працівників 
Жовтневого районного відділу міліції Харківського міського управління ГУ МВС України 
в Харківській області (далі — відділ міліції) з метою отримання від нього зізнавальних 
показань. Побоюючись подальшого жорстокого поводження, заявник надав письмові 
показання щодо причетності до виготовлення та збуту наркотичних засобів.

Згодом щодо заявника було порушено кримінальне провадження у зв’язку з неза-
конним виготовленням та збутом наркотичних засобів. Протокол затримання заявника 
було складено о 00 год. 25 хв. 01 квітня 2010 року. Того ж дня заявника було доставле-
но до міської клінічної лікарні, де у нього було зафіксовано низку тілесних ушкоджень 
та проведено дві операції.

Захисник заявника звернувся до Головного управління МВС України в Харківській 
області зі скаргою на незаконне тримання заявника під вартою 31 березня 2010 ро-
ку та жорстоке поводження з ним у відділі міліції у цей день. У задоволенні вимог бу-
ло відмовлено.

Пізніше мати заявника та його захисник, діючи від його імені, звернулись до район-
ної прокуратури зі скаргою на жорстоке поводження з ним працівників міліції. Проку-
рор виніс постанову про відмову у порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсут-
ністю складу злочину, яку було скасовано вищестоящим прокурором як передчасну та 
неповну. Згодом прокурор неодноразово виносив постанови про відмову у порушенні 
кримінальної справи щодо працівників міліції на тих самих підставах, які скасовувались 
вищестоящим прокурором та районним судом з тих же підстав.

У листопаді 2013 року провадження щодо заявника було закрито у зв’язку з внесен-
ням змін до офіційного переліку речовин, обіг яких був заборонений, з огляду на що за-
явник більше не вважався особою, яка вчинила злочин. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за статтею 3 Конвенції про захист прав і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
на катування працівниками міліції 31 березня 2010 року та непроведення ефективного 
розслідування на національному рівні у зв’язку з цим, а також за пунктом 1 статті 5 Кон-
венції на те, що слідчий склав протокол про його затримання як підозрюваного через 
понад десять годин після фактичного затримання. Крім того, заявник висував низку ін-
ших скарг за статтею 3 та пунктом 3 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд зауважив, 
що національні органи влади не відреагували на скаргу заявника на жорстоке пово-
дження з належним рівнем старанності та дійшов висновку про порушення процесу-
ального аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку з цим. Крім того, Європейський суд вказав, 
що жорстоке поводження із заявником було навмисним та спрямованим на отримання 
від нього показань щодо злочину, у вчиненні якого він підозрювався. Європейський суд 
дійшов висновку, що відповідне жорстоке поводження у цілому та з урахуванням його 
мети і суворості становило катування у розумінні статті 3 Конвенції, отже, було поруше-
но матеріальний аспект цього положення Конвенції.

Щодо скарг заявника за пунктом 1 статті 5 Конвенції Європейський суд звернув ува-
гу на відсутність будь-яких законних підстав для затримки у складанні протоколу піс-
ля позбавлення заявника свободи 31 березня 2010 року та констатував порушення цьо-
го положення Конвенції.

Розглянувши решту скарг заявника за статтею 3 та пунктом 3 статті 5 Конвенції, Єв-
ропейський суд зазначив, що основні юридичні питання у цій заяві були вирішені та 
дійшов висновку про відсутність необхідності у винесенні окремого рішення щодо при-
йнятності та суті цих скарг.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги на стверджуване катування у відділі міліції 31 бе-

резня 2010 року та непроведення ефективного розслідування у зв’язку з цим, а також 
на незаконність тримання заявника під вартою у відділі міліції у зазначену дату;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з катуванням заяв-
ника представниками держави;

3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з непроведенням 
ефективного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження;

4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;

5. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суті ре-
шти скарг заявника за статтями 3 і 5 Конвенції;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які ма-

ють бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу:

(i) 16 000 (шістнадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, якої зазнав заявник, які ма-
ють бути сплачені заявнику;

(ii) 3 500 (три тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути 
сплачені на банківський рахунок представника заявника, пана Г. Токарева;

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

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «БОНДАР ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BONDAR v. UKRAINE)

(заява № 18895/08)
Стислий виклад рішення від 16 квітня 2019 року

У липні 2003 року заявника затримали за підозрою у вчинені вбивства. Під час допи-
ту та за відсутності захисника, заявник зізнався у злочині, однак потім відмовився від 
своїх показань, стверджуючи, що працівники міліції поводились з ним жорстоко та зму-
шували зізнатись у вбивстві. Згодом за рішенням районного суду заявника звільнили у 
зв’язку з відсутністю у матеріалах справи обґрунтованих доказів його вини, а слідство 
за фактом вбивства було зупинено.

У 2007 році на підставі викривальних показань свідка, які вона підтвердила у судо-
вому засіданні. Слідство було відновлено, а заявника повторно затримано. Свідок нео-
дноразово змінювала свої показання. Після відмови свідка від своїх викривальних пока-
зань, суд першої інстанції, незважаючи на клопотання сторони захисту відмовився по-
вторно викликати свідка і визнав заявника винним. 

Верховний Суд України залишив без змін вирок суду першої інстанції та згодом від-
мовив у перегляді справи в порядку виключного провадження.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на жорстоке поводження працівників міліції та неефективність про-
веденого у зв’язку з цим розслідування, а також за пунктом 1 та підпунктом «d» пунк-
ту 3 статті 6 Конвенції на несправедливість провадження, оскільки засудження заявни-
ка ґрунтувалось на отриманому під тиском зізнавальних показань, та на відмову суду 
повторно викликати свідка, яка спочатку надала викривальні показання, а згодом від 
них відмовилась.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд зазначив, 
що заявник порушив питання про жорстоке поводження з ним працівників міліції через 
роки після закінчення розслідування прокуратурою, тобто поза межами встановленого 
шестимісячного строку для звернення до Європейського суду та відповідно до пунктів 
1 та 4 статті 35 Конвенції, відхилив скаргу заявника як неприйнятну.

Щодо скарги заявника за статтею 6 Конвенції стосовно визнання допустимим дока-
зом його зізнавальних показань отриманих під тиском Європейський суд встановив, що 
заявник не вичерпав усіх національних засобів юридичного захисту, оскільки у своїй ка-
саційній скарзі він не порушив питання про визнання допустимим доказом його зізна-
вальних показань, та відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції відхилив цю скаргу 
заявника у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту. 

Розглянувши скаргу заявника на відсутність у сторони захисту можливості провес-
ти перехресний допит свідка після її відмови від попередніх показань, Європейський 
суд вказав, що застосована судом першої інстанції процедура не надала стороні захис-
ту такої самої можливості, що й стороні обвинувачення, а саме: тлумачити у сприят-
ливий для себе спосіб показання свідка, таким чином було порушено принцип «рівно-
сті сторін». Європейський суд констатував порушення пункту 1 та підпункту «d» пунк-
ту 3 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1.  Постановляє, що мати заявника, пані Катерина Михайлівна Бондар, має право 

брати участь у цьому провадженні від його імені;
2.  Оголошує прийнятною скаргу за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 

Конвенції щодо способу, в який національні суди визнали показання О. допустимим до-
казом, а решту скарг у заяві — неприйнятними;

3.  Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпункт «d» пункту 3 статті 6 Кон-
венції;

4.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити заявни-
ку 2 500 (дві тисячі п’ятсот) євро та додаткового суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертова-
на в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

5.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +23 +28 Черкаська +9 +14 +23 +28

Житомирська +11 +16 +23 +28 Кіровоградська +11 +16 +23 +28
Чернігівська +8 +13 +20 +25 Полтавська +8 +13 +20 +25
Сумська +8 +13 +20 +25 Дніпропетровська +9 +14 +22 +27
Закарпатська +11 +16 +27 +32 Одеська +14 +19 +25 +30
Рівненська +11 +16 +25 +30 Миколаївська +12 +17 +25 +30
Львівська +11 +16 +25 +30 Херсонська +12 +17 +25 +30
Івано-Франківська +11 +16 +25 +30 Запорізька +11 +16 +21 +26
Волинська +11 +16 +25 +30 Харківська +8 +13 +20 +25
Хмельницька +11 +16 +25 +30 Донецька +8 +13 +20 +25
Чернівецька +11 +16 +25 +30 Луганська +8 +13 +20 +25
Тернопільська +11 +16 +25 +30 Крим +15 +20 +25 +30
Вінницька +11 +16 +25 +30 Київ +12 +14  +25 +27

Укргiдрометцентр

Де на Херсонщині 
водитимуться в’юни 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА НОВИНА. На Новокаховському рибоводному заводі 
з’явилося на світ близько тисячі в’юнів. Тож вдалим виявився екс-
перимент з розведення цієї риби, сотні плідників якої херсонці при-
дбали в Києві. Щоб молодняк у перші місяці життя не винищили ба-
клани і чайки, поверхню ставків перегородили тросами, а мешкан-
ців штучних водойм підгодовували спеціально придбаними хірономі-
дами — личинками комарів. Контрольний вилов показав, що маль-
ки нормально ростуть і розвиваються, завтовшки вони вже дося-
гли 7—8 сантиметрів. Іхтіологи прогнозують, що до жовтня цього ро-
ку їхня вага збільшиться у чотири рази, а довжина — до 10 санти-
метрів. Тоді близько тисячі особин молодих в’юнів випустять в озе-
ра у пониззі Дніпра. Надалі науковці відстежуватимуть популяцію та 
з’ясовуватимуть, як вона почувається в цьому середовищі. Так буде 
відновлено популяція в’юнів, які водилися в цій місцевості, але років 
із 40—50 тому з невідомих причин зникли. В’юни — частина довго-
строкової програми з вирощування аборигенних видів дніпровських 
риб. Крім них, у ставки запустили лящів, які цього року під Новою Ка-
ховкою вперше дали потомство, щук і сомів.

На Закарпатті 
вирощують лаванду

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

НОВІ ПІДХОДИ. Біологи запевняють, що закарпатські клімат і 
ґрунти придатні для вирощування лаванди. Фермерка Мирослава 
Качур розпочала і вже три роки практикує лавандовий бізнес. На 
околиці міста Перечин посадила 300 кущів, які привезла з Болгарії. 
Нині їх на плантації 54 тисячі, вони вже дають урожай. Лаванда сор-
ту англійська вузьколиста коштує 10 гривень за саджанець. Догляд 
за рослиною нескладний — достатньо виполювати бур’яни і полива-
ти. Наприкінці літа рослина накопичує найбільше ефірних олій, а та-
кож дубильних речовин. Тож незабаром збирання врожаю. З гекта-
ра посівів лаванди отримують майже 7 тонн сировини. Її у висушено-
му вигляді використовують як харчову приправу, а у парфумерії ви-
готовляють ефірну олію. Продають лавандову воду і сухі букетики. 
Мирослава Качур планує збільшити плантацію до 5 гектарів.
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Переможні ігри тернопільського майстра
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Великий успіх че-
кав на тернопільського веслу-
вальника Владислава Юзю-
ка на IV Європейських іграх 
майстрів. Це змагання се-
ред ветеранів спорту. Три зо-
лотих та срібна медалі — та-
кий ужинок зібрав тут україн-
ський спортсмен.  

Перше «золото» тернопо-
лянин виборов, виступаючи в 
байдарці-одиночці на 200-ме-
трівці серед спортсменів 40—
44 років. На такій самій дис-
танції завоював і другу золоту 
медаль у змішаному екіпажі 
байдарки-двійки разом з мол-
дованкою Ангелою Ненно. Ко-
ли готувався до цих ігор, за-
просив Ангелу поборотися за 
нагороди в тандемі. Дует вия-
вився золотим.

Третього найвищого ре-
зультату Владислав Юзюк до-
мігся разом із львів’янами Єв-
геном Баллодом та Олексієм 
Нагуляком. Українці домогли-
ся золотого показника в ес-
тафеті байдарок-одиночок 
3х500 метрів. 

У тому самому складі ви-
йшли змагатися й на дистан-
цію 200 метрів на байдар-
ках-четвірках. Тріо перетво-
рити на квартет у цій катего-
рії запросили Мартіна Фран-
ке зі Швейцарії. Владислав 
Юзюк уперше зустрів Марті-
на на міжнародній регаті в ні-
мецькому місті Хоф. Тоді йо-
му програв, а ось наступних 
років брав гору над швейцар-
цем. У Хофі наші хлопці ра-
зом з Мартіном Франке спро-

бували виступити разом. Зго-
дом домовилися  вийти у та-
кому складі й на воду Євро-
пейських ігор майстрів. І за-
воювали срібну медаль. 

Виступити в Турині Владис-
лава Юзюка надихнули ре-
зультати, які він перед тим 
здобув на Всеукраїнських 
іграх ветеранів спорту пам’яті 
Михайла Баки у Дніпрі. Тут 
став володарем трьох золо-
тих медалей: переміг у бай-
дарці-одиночці на 200 та 500 

метрів і байдарці-двійці на 
200 метрів у дуеті з тернопо-
лянином Віталієм Куземком. 

Днями 43-річний Владис-
лав Юзюк виступатиме в 
угорському місті Сегеді на 
Всесвітніх іграх майстрів. У 
вересні стане учасником Між-
народної регати з веслування 
на байдарках і каное в Хофі 
(Німеччина). Це масові зма-
гання, в яких беруть участь 
понад 2 тисячі спортсменів ві-
ком 9—85 років. Виступатиме 
тут і його дев’ятирічна донька 
Юля. Веслуванням займаєть-
ся і син Ігор.

Сам Владислав відкрив для 
себе цей вид спорту в четвер-
тому класі. Але після закін-
чення школи залишив його. 
Випадкова зустріч із колиш-
нім тренером заохотила зно-
ву сісти в байдарку в 35 років.  
Прийшов тоді на тренування з 
11-річним сином. Тепер Юзю-
ки — сім’я веслувальників. 

«Мої спортивні успіхи зао-
хочують Ігоря та Юлю й дово-
дять, що нічого неможливого 
немає в будь-якому віці», — 
ділиться думками Владислав 
Юзюк.

Є в Україні силачі!
СВЯТО БОГАТИРІВ. На Черкащині відбулося 
свято на призи пам’яті Івана Піддубного

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Щороку наприкінці лі-
та до Красенівки Чор-

нобаївського району з усіх 
усюд з’їжджаються най-
сильніші борці, щоб від-
значити чергову річницю з 
дня народження славетного 
українського богатиря Іва-
на Піддубного. Ось і цього 
року на його батьківщині зі-
бралися спорт смени з Чер-
кас, Дніпра, Вінниці, Хар-
кова, Запорізької, Полтав-
ської, Донецької, Київської, 
Закарпатської та інших об-
ластей. 

На борцівському кили-
мі — найсильніші майстри з 
греко-римської боротьби. Чи 
не найнапруженішим ви-
дався фінальний  поєдинок 
між заслуженим майстром 
спорту із Краматорська До-
нецької області Олексан-
дром Чернецьким у вазі до 
130 кілограмів і на 30 кіло-
грамів легшим борцем-кав-
казцем із Кременчука Зе-
ленханом Бергароїним. Фі-
нал був коротким, але гаря-
чим. Спочатку жодному із 
борців не вдавалося досягти 
переваги. Але зібравши всі 
сили, Олександр вирвався з 
цупких обіймів суперника, і 
вже за мить той лежав уни-
зу, притиснутий донечча-
нином.  Ось так Олександр 
Чернецький став абсолют-
ним чемпіоном цьогорічного 
турніру. 

Є чим пишатися і його 
землякові із Краматорська 
учневі профтехучилища 
Іванові Дубровіну, який у 

нелегкому поєдинку з Олек-
сандром виборов друге місце 
у їхній ваговій категорії. 

У категорії до 87 кілогра-
мів перше місце завоював  
майстер спорту міжнарод-
ного класу Ярослав Філь-
чаков із Харкова. У вазі до 
97 кілограмів переможцем 
став майстер спорту Мико-
ла Крисов з Одеси.

Однак свято богатир-
ської сили цікаве не тіль-
ки борцівськими поєдинка-
ми. Виявляється, переки-
нути 350-кілограмову шину 
українському силачеві не-
важко. Як і маніпулювати з 
54-кілограмовими гантеля-
ми і навіть зрушити з місця 
автомобіль ЗіЛ! 

Оплесками нагородили 
присутні найсильнішого на 
святі Богдана Копила з Чер-

кас. Другим був Роман На-
уменко із Красенівки, який 
довів, що в Івана Піддубного 
в його рідному селі підростає 
надійна зміна.  

Гості свята відвідали му-
зей історії села Красенівка 
імені Івана Піддубного, са-
дибу і напилися з криниці 
відомого борця, якого знав 
увесь світ. Європейська пре-
са нагородила його почес-
ним званням «чемпіон чем-
піонів» і «король чемпіонів». 

Славетний український 
богатир шестиразовий чем-
піон світу з боротьби Іван 
Піддубний помер 8 серп-
ня 1949-го у Єйську Крас-
нодарського краю. Вели-
кого патріота України у 
1930-х намагалися вкрас-
ти. Його прізвище записали 
«Поддубный», а в графі на-

ціональність — «русский». 
Жодні протести не допомо-
гли. Тоді Піддубний попро-
сив краєзнавця Гнатенка, і 
той виправив у паспорті «о» 
на «і», а «русский» закрес-
лив і вгорі написав: «укра-
їнець». Згодом про це хтось 
доніс в НКВС. У тюрмі Івана 
катували, а звільнили тіль-
ки під тиском закордонної 
спортивної громадськості.

Кожен поєдинок борців був цікавим,  
а часом і драматичним

Запалив вогонь змагань чемпіон України 
серед юніорів борець Євген Совєта (праворуч), 
отримавши його з рук олімпійського чемпіона 
1964 року Андрія Хіміча (ліворуч)

Іван Піддубний гордився, 
що був українцем

Владиславові на змаганнях 
притаманні наполегливість, 
сила, впевненість у собі, 
прагнення успіху
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