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  УКАЗ ПреЗИДеНтА УКрАЇНИ
Про призначення стипендій Президента 

України для видатних спортсменів  
із паралімпійських і дефлімпійських видів 

спорту та їх тренерів
відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290 «Про захо-

ди щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки пара-
лімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 21 
липня 2008 року № 642, від 8 липня 2009 року № 517, від 15 лютого 2010 року № 163, 
від 23 лютого 2012 року № 142, від 17 вересня 2012 року № 547, від 12 липня 2013 
року № 377, від 3 грудня 2015 року № 677, від 24 липня 2017 року № 188, від 16 лис-
топада 2018 року № 367 та від 9 січня 2019 року № 4) ПОСтанОвЛяЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпій-
ських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:

АвДЄЄвІЙ Катерині Андріївні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (Дніпропе-
тровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

АНДрОСОвИч Ганні Анатоліївні — чемпіонці світу 2019 року зі спортивного орієн-
тування (Харківська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

БереЖНІЙ Яні Юріївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з плаван-
ня (Харківська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

БреУС Євгенії Леонідівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з фех-
тування на візках (Харківська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

вАНЗеНКУ Дмитру володимировичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання 
(Дніпропетровська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

веЛИчКО Дарині Святославівні — чемпіонці світу 2019 року з боулінгу (м.Київ), у 
розмірі 12 тисяч гривень

верАКСІ Максиму Олександровичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Хар-
ківська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

верБОвІЙ Марині Олександрівні — чемпіонці світу 2019 року з плавання (Запо-
різька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

верНИБІ валерії Андріївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з пла-
вання (м.Київ), у розмірі 9 тисяч гривень

вІЗІр Інні вікторівні — чемпіонці Європи 2019 року з карате (Полтавська обл.), у 
розмірі 7 тисяч гривень

вОвчИНСЬКОМУ Григорію васильовичу — срібному призерові чемпіонату світу 
2019 року з біатлону (черкаська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

вОЛОСЮКУ Сергію Федоровичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу 
(м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

вОЛОШИНУ василю Михайловичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу 
(м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ГАрАЩеНКУ Кирилу Денисовичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Запо-
різька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ГрИНеНКУ Богдану Андрійовичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Мико-
лаївська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ГрУШЦІ Андрію Богдановичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу 
(м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ДАНИЛІНІЙ Людмилі Миколаївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
легкої атлетики (Київська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ДеНИСеНКУ Ярославу Юрійовичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Пол-
тавська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ДеНИСЮКУ Олексію Ярославовичу — чемпіонові світу 2019 року зі стрільби ку-
льової (вінницька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ДІДУХУ віктору Ігоровичу — чемпіонові Європи 2019 року з тенісу настільного ( 
Львівська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ДОвБИЩУК Ксенії Анатоліївні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (Харківська 
обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ДОрОШеНКУ Андрію Юрійовичу — чемпіонові світу 2019 року зі стрільби кульо-
вої (Одеська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ДОрОШеНКУ Олександру володимировичу — срібному призерові чемпіонату сві-
ту 2019 року з легкої атлетики (черкаська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ДУДНИКУ Максиму Ігоровичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (м.Київ), у розмірі 9 тисяч гривень

Д’ЯчеНКО Аллі Євгенівні — чемпіонці світу 2019 року з боулінгу (Одеська обл.), 
у розмірі 12 тисяч гривень

ДЬОЛОГ Надії Юріївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з фехту-
вання на візках (Закарпатська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЗАтИЛКІНІЙ Анні володимирівні — чемпіонці Європи 2018 року з пляжного во-
лейболу (Сумська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЗАУЛІчНОМУ Євгену Ігоровичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року 
з плавання (Дніпропетровська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ЗІНеНКУ Івану володимировичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року 
з плавання (м.Київ), у розмірі 9 тисяч гривень

ЗУБКОвСЬКІЙ Оксані володимирівні — чемпіонці світу 2019 року з легкої атлети-
ки (м.Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

ІвАНеНКО Катерині Дмитрівні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (Харківська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

КАрНАУХОвУ роману Андрійовичу — чемпіонові Європи 2019 року з тхеквондо 
(Дніпропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КАрНИШУ Артему Андрійовичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року 
з плавання (Дніпропетровська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

КАЦУ Леву Олеговичу — чемпіонові Європи 2019 року з тенісу настільного (Запо-
різька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КЛІППертУ Сергію вікторовичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Доне-
цька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

КОвАЛевСЬКОМУ Анатолію Олександровичу — бронзовому призерові чемпіона-
ту світу 2019 року з біатлону (м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

КОвАЛЮ Максиму валерійовичу — чемпіонові світу 2019 року з легкої атлетики 
(черкаська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

КОвАЛЬчУК Катерині Миколаївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 ро-
ку з боулінгу (Полтавська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КОЛеСНІКОвІЙ валерії Юріївні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (Дніпропе-
тровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КОМАрОвУ Олександру валерійовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 
2019 року з плавання (Донецька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КОНКІНУ віктору Олеговичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (Миколаївська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

КОШКАрОвУ Антону Аскольдовичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу 
(м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

КрАвчеНКО Оксані Леонідівні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (Дніпропе-
тровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КрАЙНИКУ василю Олеговичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 ро-
ку з плавання (Донецька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛеБЄДЄвІЙ Яні Олександрівні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
легкої атлетики (Херсонська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ЛИтвИНеНКУ Олександру Миколайовичу — бронзовому призерові чемпіонату 
світу 2019 року з легкої атлетики (Одеська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЛИтвИНеНКУ Олексію Павловичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 ро-
ку з плавання (м.Київ), у розмірі 9 тисяч гривень

ЛЯХУ Ірині Михайлівні — чемпіонці світу 2019 року зі стрільби кульової (Дніпро-
петровська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

МАЖУЛІ Марині Анатоліївні — чемпіонці світу 2019 року з параканое (волинська 
обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

МАрчУК вікторії Миколаївні — чемпіонці світу 2019 року з тхеквондо (Запорізька 
обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

МАтЛО Ярині Сергіївні — чемпіонці світу 2019 року з плавання (Донецька обл. ), 
у розмірі 12 тисяч гривень

МАХНУ володимиру Миколайовичу — чемпіонові Європи 2019 року з карате 
(Полтавська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

МАХНУ Олександру Миколайовичу — чемпіонові Європи 2019 року з карате (Пол-
тавська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

МИСНИК Анастасії Миколаївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з 
легкої атлетики (Кіровоградська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

МОрКвИч Наталії Олексіївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з 
фехтування на візках (Львівська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

МУКШИНУ Олександру васильовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 
2019 року з біатлону (Сумська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

НАУМеНКУ Олегу Сергійовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 ро-
ку з фехтування на візках (Миколаївська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

НетЯЗІ Луці володимировичу — чемпіонові Європи 2019 року з дзюдо (Житомир-
ська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

НІКОЛеНКУ Максиму васильовичу — чемпіонові Європи 2019 року з тенісу на-
стільного (Запорізька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

НОвАКУ роману Анатолійовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 
року з легкої атлетики (рівненська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

НОвІКОвУ вячеславу валерійовичу — чемпіонові Європи 2019 року з карате (Дні-
пропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ОСИЦІ Максиму Юрійовичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу (м. Ки-
їв), у розмірі 7 тисяч гривень

ОСтАПчеНКУ Денису вячеславовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 
2019 року з плавання (Полтавська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ПАвЛеНКО Юлії Сергіївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з легкої 
атлетики (Донецька обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ПІДДУБНІЙ Марині віталіївні — чемпіонці світу 2019 року з плавання (Харківська 
обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ПЛАКУЩОМУ віталію Івановичу — чемпіонові світу 2019 року зі стрільби кульової 
(Дніпропетровська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ПЛАХОтНІК вікторії валентинівні — чемпіонці світу 2019 року зі спортивного орі-
єнтування (Харківська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ПЛАХОтНІКУ Дмитру валерійовичу - чемпіонові світу 2019 року зі спортивного 
орієнтування (Харківська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ПОГОреЛОвІЙ Марині Геннадіївні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (Доне-
цька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ПОЛтОрАЦЬКОМУ Олександру Олександровичу — чемпіонові Європи 2019 року з 
волейболу (м. Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

ПОНЬЦІ вячеславу Олександровичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 
року з легкої атлетики (Донецька обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

рИЛОвІЙ раїсі Юріївні — чемпіонці Європи 2018 року з пляжного волейболу 
(Одеська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

САвЦОвІЙ вікторії володимирівні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року 
з плавання (Запорізька обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

САМОрОКОвУ Данилу едуардовичу — чемпіонові Європи 2019 року з легкої атле-
тики (Донецька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

САНЬКІНУ Олександру Яковичу — чемпіонові світу 2019 року зі спортивного орі-
єнтування (м.Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

СеМеНеНКУ Ярославу Сергійовичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 
року з плавання (Донецька обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

СеНИКУ Микиті Олеговичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 року з 
легкої атлетики (Дніпропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

СИНЮКУ Миколі володимировичу — чемпіонові Європи 2019 року з параканое 
(рівненська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

СМИрНОвУ віктору Сергійовичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Доне-
цька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

СОЛОвЙОвІЙ Лідії валентинівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року 
з пауерліфтингу (Дніпропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

тАрАНУ василю володимировичу — чемпіонові Європи 2019 року з легкої атлети-
ки (м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

тАрАСеНКО Дар’ї Юріївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з плаван-
ня (Кіровоградська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

тереЩеНКО Ірині Іванівні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з пла-
вання (Кіровоградська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

тКАчУК Катерині василівні — чемпіонці світу 2019 року з плавання (Одеська 
обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

тОвКАчУ Богдану Петровичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (чернігівська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

тОПОрКОвІЙ раїсі вікторівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з 
пауерліфтингу (Запорізька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

тОПчАНЮК Єлисаветі Сергіївні — чемпіонці світу 2019 року з велосипедного 
спорту (чернівецька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

трУСОвУ Андрію Андрійовичу — чемпіонові світу 2019 року з плавання (Донецька 
обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ФеДОСЄЄвІЙ Ганні володимирівні — чемпіонці світу 2019 року зі спортивного 
орієнтування (м.Київ), у розмірі 12 тисяч гривень

ХеЙЛИКУ Дмитру Сергійовичу — срібному призерові чемпіонату світу 2019 року з 
плавання (Харківська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ХОрАвІ Давиду елгуджаєвичу — чемпіонові Європи 2019 року з дзюдо (рівнен-
ська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЦАПКАЛеНКУ Миколі Миколайовичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу 
(м.Київ), у розмірі 7 тисяч гривень

червОНеНКУ Анатолію Анатолійовичу — чемпіонові Європи 2019 року з бороть-
би вільної (Одеська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ШвеЦІО Антону Юрійовичу — бронзовому призерові чемпіонату світу 2019 року з 
тхеквондо (вінницька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ШевчУК Мар’яні Сергіївні — чемпіонці світу 2019 року з пауерліфтингу (вінниць-
ка обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ШеПеЛЮК Катерині Борисівні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (рівненська 
обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ШОСтАК Анні володимирівні — чемпіонці Європи 2019 року з дзюдо (Дніпропе-
тровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ШУЛЯр Юлії Павлівні - срібній призерці чемпіонату світу 2019 року з легкої атле-
тики (Івано-Франківська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ЩетНІК Ірині Сергіївні — срібній призерці чемпіонату світу 2019 року зі стрільби 
кульової (Одеська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ЯКУБОвСЬКОМУ ростиславу вадимовичу — срібному призерові чемпіонату світу 
2019 року з плавання (Дніпропетровська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ЯНЦУ Івану Юрійовичу — чемпіонові Європи 2019 року з волейболу (м.Київ), у 
розмірі 7 тисяч гривень

ЯНчУК Карині Олегівні — чемпіонці Європи 2019 року з карате (Луганська обл.), 
у розмірі 7 тисяч гривень

АЛФЬОрОвУ Олександру Анатолійовичу — головному тренерові збірної команди 
України з пауерліфтингу та тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 2019 року 
Соловйової Л.в. (Дніпропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

АНДрЮЩеНКУ Сергію Івановичу — тренерові срібної призерки чемпіонату сві-
ту 2019 року з легкої атлетики Лебєдєвої Я.О. (Херсонська обл.), у розмірі 9 тисяч 
гривень

АНтОНОвУ Дмитру Олексійовичу — головному тренерові збірної команди України 
з боротьби вільної та тренерові чемпіона Європи 2019 року червоненка А.А. (Одесь-
ка обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

БОГОДИСтОМУ Миколі Івановичу — головному тренерові збірної команди Укра-
їни з карате та тренерові чемпіонки Європи 2019 року візір І.в. (Полтавська обл.), у 
розмірі 7 тисяч гривень

БрУШНІЦЬКОМУ Сергію Анатолійовичу — старшому тренерові збірної команди 
України з тхеквондо та тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2019 року 
Швеця А.Ю. (вінницька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

вАНГеЛЬЄвУ віктору Олександровичу — тренерові чемпіонки світу 2019 року з 
плавання Матло Я.С. (Донецька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

вАСИЛеНКО Наталі вікторівні — тренерові чемпіона Європи 2019 року з легкої ат-
летики Саморокова Д.е. (Донецька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

вДОвИчеНКУ Геннадію Анатолійовичу — головному тренерові збірної команди 
України з плавання та тренерові чемпіона світу 2019 року Кліпперта С.в. (Дніпропе-
тровська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

вОрОБЙОвІЙ Любові Анатоліївні — тренерові збірної команди України з плаван-
ня та тренерові чемпіонки світу 2019 року ткачук К.в. (Одеська обл.), у розмірі 12 ти-
сяч гривень

вОрОНЦОвІЙ Оксані володимирівні — тренерові збірної команди України з пла-
вання та тренерові чемпіонки світу 2019 року Піддубної М.в. (Харківська обл.), у роз-
мірі 12 тисяч гривень

ГреБерУ Олексію віталійовичу — старшому тренерові збірної команди України 
з плавання та тренерові срібного призера чемпіонату світу 2019 року Дудника М.І. 
(м.Київ), у розмірі 9 тисяч гривень

ДЗЮБІ Костянтину Олеговичу — тренерові чемпіона світу 2019 року зі стрільби 
кульової Плакущого в.І. (Одеська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ДИКІНУ віктору володимировичу — головному тренерові збірної команди Украї-
ни з боулінгу та тренерові чемпіонки світу 2019 року Д’яченко А.Є. (Одеська обл.), у 
розмірі 12 тисяч гривень

ДОрОШИНУ Олександру Силантійовичу — тренерові збірної команди України з 
фехтування на візках та тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2019 року 
Науменка О.С. (Миколаївська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЄрУЗеЛЮ Євгену Івановичу — тренерові збірної команди України з легкої атле-
тики та тренерові срібної призерки чемпіонату світу 2019 року Шуляр Ю.П. (Івано-
Франківська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

ЗАГреБІ Майї Олегівні — тренерові збірної команди України з параканое та тре-
нерові чемпіонки світу 2019 року Мажули М.А. (Дніпропетровська обл.), у розмірі 12 
тисяч гривень

ЗеМечевУ Олександру Миколайовичу — тренерові чемпіонки Європи 2019 року з 
дзюдо Погорелової М.Г. (Донецька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ЗІНеНКУ володимиру Федоровичу — старшому тренерові збірної команди Укра-
їни з плавання та тренерові срібного призера чемпіонату світу 2019 року Зіненка І.в. 
(м.Київ), у розмірі 9 тисяч гривень

КАМЛОчУКУ Леоніду васильовичу — тренерові чемпіона Європи 2019 року з па-
раканое Синюка М.в. (рівненська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

КАСПАрОвУ Олександру Аванесовичу — головному тренерові збірної команди 
України з тенісу настільного та тренерові чемпіона Європи 2019 року Ніколенка М.в. 
(Миколаївська обл.), у розмірі 3,5 тисячі гривень

КИСеЛЬОвУ Олександру Павловичу — тренерові збірної команди України з лег-
кої атлетики та тренерові чемпіона світу 2019 року Коваля М.в. (черкаська обл.), у 
розмірі 6 тисяч гривень

КОЛеСНІКОвУ Андрію віталійовичу — тренерові бронзової призерки чемпіонату 
світу 2019 року з фехтування на візках Морквич Н.О. (Львівська обл.), у розмірі 7 ти-
сяч гривень

КУЗНІЦОвІЙ Олені Анатоліївні — тренерові збірної команди України з плавання та 
тренерові срібної призерки чемпіонату світу 2019 року тарасенко Д.Ю. (Кіровоград-
ська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

КУМеЙКУ Сергію Михайловичу — тренерові бронзової призерки чемпіонату сві-
ту 2019 року з пауерліфтингу топоркової р.в. (Запорізька обл.), у розмірі 7 тисяч 
гривень

ЛИСеНКУ василю Григоровичу — тренерові збірної команди України з плавання 
та тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2019 року Комарова О.в. (Доне-
цька обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

МАЛЬКевИчУ Михайлу вікторовичу — тренерові чемпіонки світу 2019 року зі 
стрільби кульової Ляху І.М. (Дніпропетровська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

МАМчУрУ Миколі Олександровичу — тренерові чемпіонки світу 2019 року з лег-
кої атлетики Зубковської О.в. (Одеська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

МУСтАФАЄвУ Денису Юрійовичу — тренерові чемпіона світу 2019 року зі стріль-
би кульової Денисюка О.Я. (вінницька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ОрЛОвІЙ тетяні Георгіївні — тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2019 
року з легкої атлетики Литвиненка О.М. (Одеська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ПАвЄЛЬЄвІЙ Ірині Петрівні — тренерові чемпіона світу 2019 року з плавання Га-
ращенка К.Д. (Запорізька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ПАКУЛІ Олегу Георгійовичу — тренерові чемпіонки світу 2019 року з пауерліфтин-
гу Шевчук М.С. (вінницька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

ПАНАСеНКУ володимиру володимировичу — тренерові збірної команди України 
з тенісу настільного та тренерові чемпіона Європи 2019 року Ніколенка М.в. (Запо-
різька обл.), у розмірі 3,5 тисячі гривень

ПАНчеЛІНУ Дмитру Сергійовичу — тренерові чемпіона світу 2019 року з легкої ат-
летики Коваля М.в. (черкаська обл.), у розмірі 6 тисяч гривень

ПИрОГУ Анатолію Івановичу — тренерові чемпіона Європи 2019 року з дзюдо Хо-
рави Д.е. (Дніпропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ПЛеЦЬКОМУ Олександру Анатолійовичу — тренерові збірної команди України з 
тхеквондо та тренерові чемпіонки світу 2019 року Марчук в.М. (Запорізька обл.), у 
розмірі 12 тисяч гривень

ПОЛЮХОвИчУ вадиму Олександровичу — тренерові бронзового призера чемпі-
онату світу 2019 року з легкої атлетики Новака р.А. (рівненська обл.), у розмірі 3,5 
тисячі гривень

ПШеНІчНІКОвУ Павлу Миколайовичу — старшому тренерові збірної команди 
України з тхеквондо та тренерові чемпіона Європи 2019 року Карнаухова р.А. (Дні-
пропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

рАПИНеЦЬ Оксані Михайлівні — тренерові бронзової призерки чемпіонату світу 
2019 року з фехтування на візках Дьолог Н.Ю. (Закарпатська обл.), у розмірі 7 ти-
сяч гривень

САМОрОДІНІЙ Наталі Анатоліївні — тренерові срібної призерки чемпіонату сві-
ту 2019 року з плавання Савцової в.в. (Запорізька обл.),  у розмірі 9 тисяч гривень

СІГАЛОвУ Євгену Олександровичу — головному тренерові збірної команди Укра-
їни з плавання та тренерові срібного призера чемпіонату світу 2019 року з плавання 
Заулічного Є.І. (Дніпропетровська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

СЛЮСАр Ірині Дмитрівні — головному тренерові збірної команди України з лег-
кої атлетики та тренерові бронзового призера чемпіонату світу 2019 року Сеника М.О. 
(Дніпропетровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

СОКОЛОвСЬКОМУ Олегу Миколайовичу — старшому тренерові збірної команди 
України з легкої атлетики та тренерові срібної призерки чемпіонату світу 2019 року 
Мисник А.М. (Кіровоградська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

СОКОЛОвУ Борису Івановичу — тренерові срібного призера з плавання Семенен-
ка Я.С. (Донецька обл.), чемпіонату світу 2019 року у розмірі 9 тисяч гривень

СтеЛЬМАХУ Сергію Семеновичу — тренерові збірної команди України з легкої ат-
летики та тренерові срібної призерки чемпіонату світу 2019 року Даниліної Л.М. (Ки-
ївська обл.), у розмірі 9 тисяч гривень

тОПчАНЮКУ Сергію Анатолійовичу — тренерові чемпіонки світу 2019 року з ве-
лосипедного спорту топчанюк Є.С. (чернівецька обл.), у розмірі 12 тисяч гривень

трИДУБУ Юрію Анатолійовичу — тренерові бронзової призерки чемпіонату сві-
ту 2019 року з фехтування на візках Бреус Є.Л. (Харківська обл.), у розмірі 7 ти-
сяч гривень

трОФИМчУКУ Миколі володимировичу — тренерові бронзового призера чемпі-
онату світу 2019 року з легкої атлетики Новака р.А. (рівненська обл.), у розмірі 3,5 
тисячі гривень

УДАЛОвУ Олегу Геннадійовичу — тренерові збірної команди України з плаван-
ня та тренерові чемпіонки світу 2019 року вербової М.О. (Запорізька обл.), у розмі-
рі 12 тисяч гривень

ХАрЛАМОвУ віталію володимировичу — головному тренерові збірної команди 
України з дзюдо та тренерові чемпіонки Європи 2019 року Довбищук К.А. (Дніпропе-
тровська обл.), у розмірі 7 тисяч гривень

ШИМчУКУ руслану Федоровичу — старшому тренерові збірної команди України 
зі спортивного орієнтування та тренерові чемпіона світу 2019 року Плахотніка Д.в. 
(Харківська обл.), у розмірі 12 тисяч гривень.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, 
яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшо-
му виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м.Київ
4 травня 2020 року
№ 164/2020
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. До-

бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/74/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Воронков Д. В. викликає обвинуваченого Бі-
рюкова Сергія Леонідовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєчено-
ва, будинок № 96, квартира № 52, у судове засідання, яке відбудеться 15 травня 2020 року о 08 годині 45 хви-
лин у залі судового засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
був за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів 
(права вимоги та майнові права) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL16N017990, GL17N017991, GL48N017961
Короткий опис активів (майна)  
в лотах:

Права вимоги та майнові права за кредитами юридичних осіб №2007-327  
від 24.07.2007,№2008-087 від 12.05.2008,№2006-245 від 23.11.2006.
Майнові права за дебіторською заборгованістю юридичної особи за договорами  
№2008-050ГЗВ від 07.07.2008,№2008-051ГЗВ від 07.07.2008

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

26.05.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47135-asset-sell-id-275347

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Келемана Сергія Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Келеман Сергій Ярославович, 
11.02.1979 року народження, викликається на 15 
травня 2020 року о 09-15 годині до суду, каб. №8, 
для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про поважність причини неявки. 

Суддя Пікалова Н. М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядається кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Морозова Володимира Юрійовича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України:

Обвинувачений: Морозов Володимир Юрійович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Фадєєва, буд. 10, викликається на 19 травня 2020 
року на 11 год. 00 хв., 27 травня 2020 року на 09 год. 00 
хв. та на 02 червня 2020 року на 11 год. 00 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Рома-
на Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачно-
го Андрія Миколайовича 04.07.1963 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоро-
вича, Байрачного Андрія Миколайовича в судове засідан-
ня на 18 травня 2020 року о 14 годині 30 хвилин, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 12.05.2020 р. об 11 год. 30 хв., суддя 
Стамбула Н. В., буде розглядати кримінальне про-
вадження відносно Карпенко Миколи Вікторовича, 
1986 р.н. за підозрою у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 187 ККУ, потерпілою по справі є Мак-
сименко Ольга Анатоліївна, 1986 р.н.

Просимо Максименко Ольгу Анатоліївну з’явитись 
до суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29, каб. 207, на вказані дату і час.

ТОВ «УКРПРОМЛАБ» НАУКОВИЙ ВИПРОБУВАЛЬ-
НО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» повідомляє, що всі 
раніше видані колишнім директором Вандюк Р. М. 
Доручення та Довіреності з 29 квітня 2020 року вва-
жати недійсними.

ТОВ «ФК «ФАКТОРИНГ ТА КРЕДИТУВАННЯ» пові-
домляє про прийняття Рішення Загальними Збора-
ми учасників Товариства, оформленого Протоколом 
№11 від 15.04.2020 року, про подання до Нацком-
фінпослуг заяви про виключення фінансової устано-
ви з Реєстру.

Розшукуються спадкоємці Пантелея Євгенія Пе-
тровича, 1938 р.н., померлого 08 січня 2020 ро-
ку. Звертатися до 08 липня 2020 року за адресою: 
62203, Харківська обл.., Золочівський район, смт Зо-
лочів, вул. Перемоги, буд. 4, тел.: +380508805050, 
+380688705050, нотаріус Кійко Н. Г. 

Втрачене посвідчення 

судноводія маломірного судна, 

видане на Белякова М. В., 

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майнові права) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL34N017962-GL34N017964
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Майнові права, що випливають  
з цінних паперів

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

26.05.2020

Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аук-
ціону

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
47140-asset-sell-id-275354

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: G32N017984-G32N017989
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Картини

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

19.05.2020

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
47144-asset-sell-id-275367

Втрачені документи: 

судовий білет, технічний талон, свідоцтво 

про придатність малого судна до плавання, 

технічний формуляр малого судна на човен 

«Аралія» № б/н, бортовий номер ДАП-1650-К 

та посвідчення судноводія маломірного суд-

на видані на Ковальова А.А., 

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Кореневої Людмили Борисівни

Національне антикорупційне бюро України, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 278 
КПК України, викликає підозрювану у кримі-
нальному провадженні № 42016151190000011 
від 05.02.2016 Кореневу Людмилу Борисівну, 
02.03.1962 р.н., проживаючу за адресою: Ми-
колаївська область, м. Вознесенськ, вул. Собор-
ності, буд. 25, кв. 22, на 08.05.2020 об 11 год. 00 
хв. та 13.05.2020 об 11 год. 00 хв. до Національ-
ного антикорупційного бюро України, за адре-
сою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для допи-
ту як підозрюваного та проведенні інших проце-
суальних дій. 

Детектив Національного бюро: Брояка С. В. 
тел.: (044) 246-30-45.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали Юрія Во-
лодимировича у вчиненні кримінальних  правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-2  
ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що спеціальне судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться: 12 травня 2020 
року о 16 год. 00 хв.,  26 травня 2020 року о 09 год. 00 
хв. та 10 червня 2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні  Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31-А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіт-
кова Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який зареє-
стрований за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. О.Невського/Річна, 29/11) обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, призначене на 12 травня 2020 року о 
09 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу. Судове засідан-
ня у кримінальному провадженні відбудеться в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапорто-
ва Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року народжен-
ня, (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харків-
ське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що 
призначене на 13.05.2020 року о 09 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщення Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Підозрюваний Кунін Володимир Володимиро-
вич, 04.11.1989 року народження, зареєстрований 
за адресою: Закарпатська область, Мукачівський ра-
йон, с. Страбичово, вул. Центральна, 302, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись о 10 год. 00 хв. 12 травня 2020 до кабінету 
№ 67 слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області 
(Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Довженка, 
3), до старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого 
відділу Управління СБ України в Закарпатській облас-
ті Румянцева В. Є., для повідомлення Вам підозри у 
кримінальному провадженні № 22017070000000045 
за ознаками вчинення Вами злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також для участі в прове-
денні слідчих та процесуальних дій.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільї-
на Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р.н., (який зареє-
стрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. 
Юних Ленінців, 5-А, кв. 94, проживав у м. Києві по вул. 
Лятошинського, 8, кв. 43) обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, призначене на 
12 травня 2020 року об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщення Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання яке відбу-
деться 12 травня 2020 року о 10:30 годині, в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 13 годи-
ні 00 хвилин 14 травня 2020 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильо-
вича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смо-
лянова Михайла Олександровича, 06.10.1956 р.н., який 
на даний час проживає за адресою: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, призначене на 13.05.2020 року о 09 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

СПРАВА «ІВАНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF IVANKO v. UKRAINE)

(заява № 46850/13)
Стислий виклад рішення від 05 березня 2020 року

У грудні 2010 рокупрацівники міліції, зокрема і Управління по боротьбі з організо-
ваною злочинністю у Харківській області (далі — УБОЗ), затримализаявникаі доста-
вили до районного відділу міліції, де застосовували до нього «фізичне та психологіч-
не насильство» з метою примусити зізнатися у вчиненні крадіжок.

Під час переведення заявника до Харківського слідчого ізолятора № 27 (далі — 
СІЗО)у нього не було зафіксовано наявність тілесних ушкоджень, проте пізніше він-
повідомив судово-медичному експерту, що зазнав жорстокого поводження праців-
ників міліції та надав його опис.

У лютому 2011 року УБОЗ прийняв до свого провадженнякримінальну справу що-
до заявника.Неодноразовов приміщенні УБОЗу та у присутності працівників мілі-
ції заявника оглядали судово-медичні експерти, якіфіксували у нього легкі тілесні 
ушкодження. Заявник скаржився, що 13 квітня 2011 року зазнав жорстокого пово-
дження працівників УБОЗу. Увечері того ж дня його доставили до ІТТ, де зафіксували 
тілесні ушкодження і викликали швидку допомогу, яка діагностувавши тілесні ушко-
дження, госпіталізувалазаявника до лікарні.Згідно з довідкою з лікарні у заявникане 
було виявлено жодних патологій і він не висував скарг на стан здоров’я. 

Заявник неодноразовоскаржився до прокуратури на жорстоке поводження пра-
цівників міліції, проте прокуратура відмовляла у порушенні кримінальної справи, а 
заявникоскаржував ці відмови до суду. Суд доручав прокуратурі розслідувати ви-
сунуту заявником скаргу на жорстоке поводження, прокуратура відкривала прова-
дження та зрештою виносила постанови про їх закриття у зв’язку з відсутністю в ді-

ях працівників міліції складу злочину.Суд першої та апеляційної інстанції залишили 
без змінпостанову прокуратури.

У липні 2013 року суд першої інстанції визнав заявника винним за всіма пункта-
ми обвинуваченнята обрав йому покарання у виді позбавлення волі, при цьому зали-
шив без задоволення скаргу заявника на жорстоке поводження у зв’язку з необґрун-
тованістю, посилаючись на результати розслідування прокуратури.У грудні 2014 ро-
ку апеляційний суд, застосувавши Закон України «Про амністію»,звільнив заявника 
від відбування покарання в залі суду. 

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на жорстоке поводження із 
ним працівників міліції у відділі міліції, приміщенні УБОЗу, виправній колоніїта непро-
ведення ефективногорозслідуванняу зв’язку з цим. Скарги заявника на жорстоке по-
водження у відділі міліції та виправній колонії Європейський суд відхилив, як за мате-
ріальним, так і за процесуальним аспектами статті 3 Конвенції як явно необґрунтовані 
відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарг заявника на непроведення ефективного розслідування жорстокого з 
ним поводження працівників УБОЗу Європейський суд повторив, що належні медичні 
обстеження є найважливішою гарантією проти такогоповодження з особами, які пе-
ребувають під вартою. Такі обстеження повинні проводитися лікарем з відповідною 
кваліфікацією, а висновок про проведене обстеження має містити не лише детальний 
опис виявлених тілесних ушкоджень, а й пояснення пацієнта щодо їх походження і 
думку лікаря, наскільки такі тілесні ушкодження відповідають поясненням, а невжит-
тя органами влади відповідних заходів є достатнім недоліком, щоб зробити розслі-
дування неефективним. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що ор-
гани влади не провели сумлінне та ретельне розслідування твердження заявника про 

жорстоке поводження з ним у приміщенні УБОЗу, як вимагається Конвенцією,та кон-
статував порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

Європейський суд не констатував порушення матеріального аспекту статті 3 Кон-
венції, оскільки наявні у справі докази стверджуваних тілесних ушкоджень заявни-
ка не є переконливими, а також відсутні достатні докази для підтримання поза ро-
зумним сумнівом тверджень заявника щодо місця, часу та способів жорстокого по-
водження з ним.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
Оголошує прийнятними скарги на жорстоке поводження працівників міліції в при-

міщенні УБОЗу та ефективність його розслідування, а решту скарг у заяві – непри-
йнятними;

Постановляє, щобуло порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції;
Постановляє, що не було порушено матеріальний аспект статті 3 Конвенції;
Постановляє, що:
упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 7 500 єв-

ро (сім тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована у 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу

із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на за-
значену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, 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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«Жодна країна, зокрема США, 
не була готова до пандемії»
НАДЗВИЧАЙНІ УМОВИ. Попри велику кількість хворих, США 
послаблює обмеження і виплачує федеральну підтримку,  
хоча труднощів тут вистачає усім

Інна ТРОЦЬ 
для «Урядового кур’єра»

Наталія Божко народила-
ся в селі Довжик Охтир-

ського району на Сумщині. 
Понад 10 років живе у Спо-
лучених Штатах Америки, 
однією з перших почала ін-
формувати про COVID-19 
і закликати земляків у 
Facebook дотримуватися 
правил карантину.

Ось що розповіла Ната-
лія цими днями телефоном: 
«Я активний дописувач у  
Facebook, стараюся інфор-
мувати земляків про небез-
пеку коронавірусу. Іноді чую 
критику: мовляв, ти у Шта-
тах живеш, там медичний 
рівень не такий, як в Украї-
ні, що ти тут розуму навча-
єш? А я  дуже хвилююся за 
земляків, застерігаю про на-
слідки порушень карантину 
і, звичайно, так само наполе-
гливо звертаюся і до батьків, 
друзів, родичів. Вони розумі-
ють складну глобальну си-
туацію, тому дотримуються 
умов карантину. 

Передовсім, немає значен-
ня, в якій країні ти живеш — 
CША, Україні, Італії, Фран-
ції. Жодна країна не була го-
товою до пандемії. І в цих 
умовах жодна медична сис-
тема жодної держави, навіть 
найрозвиненішої, не витри-
мує навантаження. 

В умовах пандемії завдан-
ня карантину — розванта-
жити медичну систему, щоб 
ті, хто потребують медичної 
допомоги, отримали її вчас-
но, щоб лікарям не доводи-
лося приймати надзвичайно 
важкі рішення, кого підклю-
чати до апаратів штучної 
вентиляції легень, а кого ні, 
як це трапляється в деяких 
країнах, де, здавалося б, ви-
сокий рівень медицини. Але 
в таких масштабах медици-
на безсила. Тому єдина пора-
да — залишайтеся вдома. 

Зачинені 
підприємства, 
порожні полиці 
в магазинах, 
подорожчання

Звернула увагу, що бага-
то наших земляків протесту-
ють проти введення каран-
тинного режиму, надзвичай-
ного стану чи ситуації. Розу-
мію, що це  створює незруч-
ності, бо самі в них живемо. 

Живу в містечку Ридінг 
у передмісті Бостона, штат 
Массачусетс. Працюю в  
Бостоні, який за 15 хвилин 
їзди на автомобілі (приблиз-
но півтора десятка кіломе-
трів). До початку епідемії усі 
трудилися в офісі, нині нас 

перевели на дистанційну ро-
боту, тобто вдома. Тут такий 
самий карантин, як і в Укра-
їні й усьому світі. А мій хло-
пець з часу введення каран-
тинного режиму залишився  
без заробітної плати, бо йо-
го робота пов’язана із пря-
мим спілкуванням з людь-
ми (працює в торгівлі, і його 
підприємство закрили на ка-
рантин). 

Більшість підприємств, 
зокрема малого бізнесу, не 
працюють зовсім. Виняток 
становлять хіба супермарке-
ти та ресторани й кафе, орі-
єнтовані на доставку їжі.

Серед українців чомусь 
поширюються чутки, що 
американців звільнили від 
податків. Це неправда. Че-
рез карантин оподаткуван-
ня відтермінували до лип-
ня, але  після карантину пла-
тити доведеться за цей пері-
од у повному обсязі. Прези-
дент США Дональд Трамп 
зобов’язав уряд призначити 
одноразові виплати в розмірі 
1200 доларів тим, у кого за-
робітна плата менша  75 000 
доларів на рік, а на сім’ю — 
150 000 доларів. Але що для 
Америки, де оренда кварти-
ри коштує  понад 2500 дола-
рів  на місяць,  1200 доларів? 
Це як в Україні 500 гривень 
— майже нічого. 

Масові скупчення людей 
заборонено, як і вихід на ву-
лицю без потреби. І цих пра-
вил тут жорстко дотриму-
ються. Наприклад, остан-
нім часом всі дні народження 
друзів святкуємо у програ-
мі на кшталт Skype, Zoom, 
Meeting.

Раз на день протягом пів 
години вигулюю песика. Як-
що назустріч іде людина, а 
на протилежному боці ву-
лиці нікого немає, то хтось із 
нас обов’язково перейде ту-
ди. Тобто після виходу з до-
му перше правило — дис-
танція. Друге — гігієна. Ру-
ки і лапки тварини ретельно 

миємо, всі посилки (покупки 
робимо через інтернет) зали-
шаємо за дверима на кілька 
днів, адже вірус на поліети-
лені живе 2—3 дні. 

Частіше роблю вологе 
прибирання з мийними за-
собами, адже мило, спирт і 
хлор руйнують жирову обо-
лонку вірусу і вбивають його. 

З антисептиками та де-
зінфекторами тут також су-
тужно, як і в Україні — все 
лімітовано.  Полиці магазинів 
давно порожні, а нових над-
ходжень обмаль. Спирт на-
приклад подорожчав у по-
над десять разів, і придба-
ти його можна лише у спеку-
лянтів. 

Ще донедавна із продук-
тами й туалетним папером 
була паніка. Люди великими 
партіями закуповували хар-
чі, що мають тривалий тер-
мін зберігання, наприклад 
макарони, рис, напівфабри-
кати. Тепер у магазинах є 
все, але ціни підвищилися. 
Тому говорити, що продукти 
дорожчають тільки в Украї-
ні, не зовсім правильно. 

Медицина  
без масок

Лікарям катастрофічно 
не вистачає засобів індиві-
дуального захисту, зокрема 
масок. Вони звертаються до 
громадян, аби ті передава-
ли медичні маски лікарням, 
адже в паніці люди їх усі 
скупили. Дехто власноруч 
шиє маски й роздає. Загалом 
купити одноразову медичну 
маску дуже дорого і пробле-
матично.

У Бостоні кілька тисяч ін-
фікованих, а в Нью-Йорку 
ситуація критична — місто 
повністю заблоковано. 

Медична система не ви-
тримує такої кількості паці-
єнтів. Тому всім нам слід до-
тримуватися  карантинних 
вимог. В Україні дуже багато 
пенсіонерів, людей із хроніч-

ними захворюваннями. Са-
ме вони у зоні ризику. Перш 
ніж іти гуляти на вулицю або 
зайвий раз вийти в магазин, 
варто подумати про них. 

Об’єктивно  
про мігрантів 

Беззаперечно, вірус ду-
же швидко поширився пла-
нетою через міграцію людей, 
зокрема десятки тисяч заро-
бітчан повернулися в Украї-
ну. Багато хто негативно і на-
віть агресивно ставиться до 
приїжджих. Але уявіть, що 
серед них ваші діти, брат, се-
стра, чоловік, дружина. Во-
ни протягом багатьох місяців 
працювали на чужині, тяж-
ко добиралися додому, а те-
пер доходить до того, що су-
сіди ладні ледь не хату спа-
лити. Можливо, перебіль-
шую, але судячи зі спілку-
вання, іноді так думаю. Зре-
штою, вони також громадя-
ни України і, згідно з Кон-
ституцією, ніхто не може пе-
решкоджати їхньому в’їзду 
на батьківщину.

Правду кажучи, у мене 
теж є куплений квиток на 
травень в Україну. Як роз-
виватимуться події, не знаю. 
Проте сподіваюся, що доти 
пандемія скінчиться. У будь-
якому разі травневу  поїзд-
ку перенесу, бо не хочу нара-
жати на небезпеку ні себе, ні 
рідних.

А всі, хто в’їхали, повинні 
відповідально поставитися 
до цієї ситуації й самоізолю-
ватися. Звичайно, було б до-
бре, аби держава забезпечи-
ла обсервацію, але маємо ро-
зуміти, що в наших реаліях 
це неможливо, і тут ідеться 
не лише про Україну. Тому 
сподіваємося на порядність 
мігрантів.

Тож бажаю всім міцного 
здоров’я. Бережіть себе, і як 
говорить Президент Украї-
ни, хай буде в усіх темпера-
тура 36,6».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 471-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 574

На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2019 р. № 574 «Про підписання Протоколу між Урядом України і Урядом 
Об’єднаних Арабських Еміратів про внесення змін до Угоди між Урядом України і Уря-
дом Об’єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвійного оподаткування та по-
передження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал» уповнова-
жити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписати Протокол між Уря-
дом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про внесення змін до Угоди 
між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвій-
ного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на до-
ходи і капітал.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 квітня 2020 р. № 472-р 

Київ

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 564

На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2019 р. № 564 «Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сул-
танату Оман про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи 
і капітал та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї» 
уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписати Угоду між 
Урядом України та Урядом Султанату Оман про уникнення подвійного оподаткування 
стосовно податків на доходи і капітал та запобігання податковим ухиленням і уник-
ненням та Протокол до неї.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 476-р 

Київ

Про виділення коштів з резервного  
фонду державного бюджету

1. У зв’язку з медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного характе-
ру державного рівня відповідно до Бюджетного кодексу України виділити з резерв-
ного фонду державного бюджету Службі безпеки кошти в сумі 4 400,256 тис. гри-
вень для забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров’я 
та підрозділів Служби безпеки, задіяних у протиепідемічних заходах з ліквідації на-
слідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на безпо-
воротній основі.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Службі безпеки:
затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 30 липня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про ви-
користання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ДОкУМеНТИ

У штаті Пенсильванія карантин триває попри протести 
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