
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

15 квітня 2021 року          № 511 

 

 

Про звернення депутатів Рівненської міської ради  

до Президента України, Генерального прокурора  

України, Верховної Ради України та Уповноваженого  

Верховної Ради України з прав людини щодо  

порушення прав людини в судовій системі України,  

та нехтування презумпцією невинуватості під час  

розгляду "справи Шеремета" (щодо Андрія Антоненка,  

Юлії Кузьменко, Яни Дугарь) та ухвалення обвинувального  

вироку у справі одеського активіста та блогера Сергія  

Стерненка 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою захисту основоположних прав та свобод людини, 

враховуючи положення статті 55 Конституції України, статті 10 та 11 

Загальної декларації прав людини, статті 7 Конвенції про захист права людини 

і основоположних свобод Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звернення депутатів Рівненської міської ради до 

Президента України, Генерального прокурора України, Верховної Ради 

України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

порушення прав людини в судовій системі України та нехтування 

презумпцією невинуватості під час розгляду "справи Шеремета" (щодо Андрія 

Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь) та ухвалення обвинувального 

вироку у справі одеського активіста та блогера Сергія Стерненка (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, 

спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, 

захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого 

самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики, а організацію 

його виконання –  секретарю міської ради В. Шакирзяну. 

 

 

 

Міський голова        О. Третяк 



 



Додаток 

до рішення Рівненської 

міської ради  

15.04.2021 № 511 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Рівненської міської ради до Президента України, Генерального 

прокурора України, Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо порушення прав людини в судовій системі 

України та нехтування презумпцією невинуватості під час розгляду "справи 

Шеремета" (щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь)  

і ухвалення обвинувального вироку у справі одеського активіста  

та блогера Сергія Стерненка 

 

Ми, депутати Рівненської міської ради, стурбовані порушенням прав 

громадян України в судовій системі. 

Вважаємо несправедливими засідання суду та необґрунтованими 

рішення у "справі Шеремета", де щодо Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія 

Антоненка систематично порушуються права людини. 

Вважаємо несправедливим та необґрунтованим вирок Приморського 

районного суду м. Одеси, на підставі якого українського активіста Сергія 

Стерненка відправлено за ґрати на 7 років і 3 місяці за обвинуваченням у 

викраденні людини. Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника 

Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербина. Це 

чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на 

знаряддя тиску на людей. 

Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на 

спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для 

громадськості розслідування гучної справи. Сподіваємося на відновлення 

справедливості підчас розгляду судової справи у суді апеляційної інстанції. І 

наполягаємо на тому, що проблему потрібно вирішувати системно. Лише 

реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей 

до судів. 

З огляду на зазначене вище вимагаємо забезпечити об’єктивний, 

справедливий та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка в суді 

апеляційної інстанції, а також негайного доопрацювання та впровадження 

судової реформи в Україні з метою належного виконання судами України 

вимог Конституції України та міжнародних договорів щодо захисту прав і 

свобод людини, а також належного, справедливого та неупередженого 

здійснення правосуддя. 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Шакирзян 

 


