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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 2 червня 2022 року
USD 29.2549 EUR 31.3247 RUB 4.6768 / AU 53552.56 AG 631.38 PT 28683.26 PD 59143.75

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖО БАЙДЕН:
«путін не очікував такої 

єдності і сили нашої 
відповіді. Якщо він очікує, 

що в найближчі місяці 
ми похитнемося або 

зламаємося, то 
помиляється».

Допомога Словаччини 
вкрай важлива

ДОБРОСУСІДСТВО. «Внесок Словаччини у зміцнення на-
шої обороноздатності справді вагомий. Дуже високо ціную й 
особисту роль пані Президента в наданні оборонної допомоги 
Україні. Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що 
надійний мир в Україні та всій Європі можливий лише на осно-
ві повного відновлення територіальної цілісності та поваги до 
суверенітету нашої держави. І я отримав запевнення, що Сло-
ваччина й надалі надаватиме максимальну безпекову допомо-
гу Україні», — наголосив Володимир Зеленський під час зустрі-
чі із Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль акцентував, що Словаччина 
— один з найбільших адвокатів України в ЄС та допомагає нам 
на шляху євроінтеграції. «Маємо амбітну мету протягом місяця 
долучитися до NCTS — спільного митного простору. Ми готові 
до всіх викликів і готові реалізовувати реформи на нашому єв-
роінтеграційному шляху», — наголосив глава українського уря-
ду. Він висловив вдячність за те, що Словаччина надала над-
звичайно затребувану військову та гуманітарну допомогу, яка 
охоплює майже всі сфери.

35% ВВП
втратила Україна через війну. Прямі 
збитки вже перевищують 600 млрд 

доларів США  

СПІВПРАЦЯ. Спільне засідання урядів двох держав  
названо історичним

Відносини України  
та Польщі перейшли  
на найвищий рівень

Президент США про те, що не має наміру тиснути 
на український уряд, щоб він йшов на будь-які 
територіальні поступки 
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3У Черкасах містяни підписують 
петиції проти подорожчання 
гарячої води і опалення заднім 
числом та проблем із вивезенням 
габаритного сміття 

МІСЦЕВА ВЛАДА

4 
ПЕРСПЕКТИВА

На Полтавщині реалізують 
відразу кілька програм 
з охорони довкілля та 
переробки й утилізації 
побутових відходів

«Мисливці на діабет» вирушають у село
НАШЕ ЗДОРОВ’Я. На Рівненщині втілюють українсько-швейцарський проєкт запобігання 
цукровій хворобі

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Ірині Пастуховій із Рубіжного 60. 
Вона понад два місяці мешкає в 

гуртожитку одного з навчальних 
закладів Рівного, бо повертатися, 

на жаль, нікуди: її багатоповер-
хівку знищили окупанти. Поруч — 
добра знайома 74-річна Надія Те-
резинова. Її будинок теж зрівня-
ли із землею. Коли чую про це від 
зболених душею жінок, сльози ко-
тяться самі. А вони вже не пла-

чуть, тільки скрушно зітхають. І 
достойно тримаються, радіючи, 
що Рівне стало гостинною другою 
домівкою. Тут вони в теплі, ситі, 
одягнені, не обділені увагою.  

У цих матерів та бабусь збо-
лені не лише душі. В обох цілі 

букети хвороб: ішемія, гіперто-
нія, а на додачу — цукровий ді-
абет.

«За два тижні під обстрілами 
я втратила 15 кілограмів. Це від 
стресу», — каже струнка, як топо-
ля, пані Ірина.

«І не тільки від стресу. У вас 
високий рівень цукру в кро-
ві — понад 14 одиниць, — де-
монструє результат, який що-
йно видав глюкометр, сі-
мейний лікар Володимир 
Максимов. 

2
Матеуш Моравецький, Володимир Зеленський та Денис Шмигаль вірять, що  відносини наших країн  
мають велике майбутнє
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Корюківської окружної проку-
ратури Кондратюк Ігор Костянтинович відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 278 КПК 
України повідомляє про підозру Чудіну Андрію Сергійовичу, 03.09.1999 року народжен-
ня, мешканцю м. Магнітогорськ, Челябінської області, Російська Федерація, вул. Менде-
лєєва, буд. 8-А, кв. 22, громадянину Російської Федерації, у кримінальному провадженні 
№42022272010000113 від 27.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з ци-
вільним населенням).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування» за посиланням:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-cudin-as-original-ta-pereklad
Прокурор в уголовном производстве — прокурор Корюковской окружной прокуратуры 

Кондратюк Игорь Константинович в соответствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 
УПК Украины уведомляет Чудина Андрея Сергеевича, 03.09.1999 года рождения, жи-
теля г. Магнитогорск, Челябинской области, Российская Федерация, ул. Менделее-
ва, дом 8-А, кв. 22, гражданину Российской Федерации, в уголовном производстве 
№42022272010000113 от 27.04.2022 о том, что он подозревается в совершении уголов-
ного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УПК Украины (жестокое поведение с 
гражданским населением).

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения об осуществлении специ-
ального досудебного расследования» по ссылке:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-cudin-as-original-ta-pereklad

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Корюківської окружної про-
куратури Кондратюк Ігор Костянтинович відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 278 
КПК України повідомляє про підозру Кулієву Руслану Рахабовичу, 10.11.1991 року на-
родження, мешканцю с. Новочерніговський, Челябінської області, Російська Феде-
рація, буд. 30, кв. 1, громадянину Російської Федерації, у кримінальному провадженні 
№42022272010000113 від 27.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з ци-
вільним населенням).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального досудового розслідування» за посиланням:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-kulijeva-rr-original-ta-pereklad
Прокурор в уголовном производстве — прокурор Корюковской окружной прокуратуры 

Кондратюк Игорь Константинович в соответствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 
УПК Украины уведомляет Кулиева Руслана Рахабовича, 10.11.1991 года рождения, жи-
теля пос. Новочерниговский, Челябинской области, Росийская Федерация, дом 30, кв. 1, 
гражданину Росийской Федерации, в уголовном производстве №42022272010000113 от 
27.04.2022 о том, что он подозревается в совершении уголовного преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 438 УПК Украины (жестокое поведение с гражданским населением).

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса Генерального 
прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения об осуществлении специ-
ального досудебного расследования» по ссылке:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-kulijeva-rr-original-ta-pereklad

До уваги товариства з обмеженою  
відповідальністю
«ЛИМОЖІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної  
особи 41536954)

Антимонопольний комітет України 
18.11.2021 № 634-р прийняв рішення про 
скасування рішення адміністративної ко-
легії Черкаського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комі-
тету України від 21.05.2020 № 73/8-р/к у 
справі № 03-22-03/19, а справу передати 
на новий розгляд до Північного міжоблас-
ного територіального відділення Антимо-
нопольного комітету України.

Текст вказаного рішення Комітету роз-
міщено на офіційному веб-сайті Комітету 
https://amcu.gov.ua у розділі Законодав-
ство — Рішення АМКУ.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 

повідомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесено-
му до ЄРДР 21.05.2022 за № 42022100000000216 за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 
КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким Ліпандін Володимир Віталійович 17.02.1971 року народження, 
проживаючий за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 10, підо-
зрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово оку-
пованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.  

Повний текст повідомлення про підозру та  пам’ятка про проце-
суальні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на 
веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про 
виклик та відомості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування» за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ліпандін Володимир Віталійович 17.02.1971 ро-

ку народження, проживаючий за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 10, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до Київської міської прокуратури, за адресою: вул. Ан-
тоновича, буд. 114, м. Київ, (каб. 8), як підозрюваному у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК 
України на 06.06.2022 об 11:00 год., на 07.06.2022 об 11:00 год., на 
08.06.2022 об 11:00 год., (для отримання письмового повідомлення 
про підозру, допиту та інших процесуальних дій).  

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу 
Чернігівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович 
відповідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального проце-
суального кодексу України повідомляє Суван Сиин-оол Анатолійо-
вичу, 04.01.1981 року народження, уродженцю Республіки Тива Ро-
сійської Федерації, який мешкає за адресою, РФ, Республіка Тива, 
м. Кизил, вул. Лопсанчапа, буд. 42, кв. 92, громадянину Російської 
Федерації, у кримінальному провадженні № 22022270000000032 
від 17.05.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального ко-
дексу України (порушення законів та звичаїв війні), а саме у жор-
стокому поводженні з цивільним населенням, застосуванням засо-
бів ведення війни, заборонених міжнародним правом, що пов’язане 
з умисним вбивством.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/
povidomlennya-pro-pidozru-suvan-sa.

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чер-
ниговской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в 
соответствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процес-
суального кодекса Украины сообщает Суван Сиин-оол Анатольеви-
чу, 04.01.1981 года, уроженцу Республики Тива Российской Феде-
рации, проживающего по адресу, РФ, Республика Тива, г. Кызыл, 
ул. Лопсанчапа, дом. 42, кв. 92, гражданину Российской Федера-
ции, гражданину Российской Федерации, в уголовном производ-
стве № 22022270000000032 от 17.05.2022 о том, что он подозрева-
ется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и 
обычаев войны), а именно в жестоком обращении с гражданским 
населением, применением средств ведения войны, запрещенных 
международным правом, что связано с умышленным убийством.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещать-
ся на сайте Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повест-
ки о вызове и сведениях о проведении специального досудеб-
ного расследования» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/
povidomlennya-pro-pidozru-suvan-sa.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана у вчиненні злочинів, передбачених ч. 7 ст. 111-1,  

ч. 2 ст. 111 КК України Новікова Альона Василівна, 31.12.1982 року 
народження, проживаюча за адресою: вул. Тупикова, буд. 5, смт Бі-
ловодськ.

Старобільського району, Луганської області, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 06.06.2022 о 
09 год. 00 хв. у кабінет № 9 Офісу Генерального прокурора, що роз-
ташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 7/9, до про-
курора відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокуро-
ра Дорошенка Олександра Миколайовича для допиту в якості підо-
зрюваної у кримінальному провадженні № 42022000000000517 від 
25.04.2022, та проведення інших слідчих та процесуальних дій.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик перед-

бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого ви-

значені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 
Конституції України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана у вчиненні злочинів, передбачених ч. 7 ст. 111-1,  

ч. 2 ст. 111 КК України Оноприч Лариса Анатоліївна, 17.12.1980 ро-
ку народження, проживаюча за адресою: вул. Центральна, буд. 192, 
кв. 26, смт Біловодськ, Старобільського району, Луганської облас-
ті, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 06.06.2022 о 14 год. 00 хв. у кабінет № 9 Офісу Генераль-
ного прокурора, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симо-
на Петлюри, 7/9, до прокурора відділу Генеральної інспекції Офі-
су Генерального прокурора Дорошенка Олександра Миколайови-
ча для допиту в якості підозрюваної у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000517 від 25.04.2022, та проведення інших слідчих 
та процесуальних дій.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик перед-

бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого ви-

значені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 
Конституції України.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Глянцева Андрія Валерійо-
вича, 09.04.1975 р.н., уродженця смт Мико-
лаївка Слов’янського району Донецької об-
ласті, зареєстрованого за адресою вул. Тор-
ська (колишня назва вул. Комунарів), 34, кв. 
157, м. Слов’янськ, Донецької області, як об-
винуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/1681/21 1-кп/296/41/22 за ч. 1  
ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, в підготов-
че судове засідання під головуванням судді 
Аксьонова В.Є., яке призначено на 02 черв-
ня 2022р. на 09 год. 00 хв. та на 14 червня 
2022 року на 09 год. 00 хв., в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира 
за адресою м. Житомир, майдан Соборний, 
1, каб.106.

ОГОЛОШЕННЯ  
про відкриття провадження  

в адміністративній справі щодо оскаржен-
ня постанови НКРЕКП

НКРЕКП інформує, що Окружним ад-
міністративним судом м. Києва відкри-
то провадження в адміністративній справі  
№ 640/7431/22 за позовом ТОВ «Юнайтед 
енерджі» до НКРЕКП про визнання проти-
правним та нечинним пункт 5.13.3 постано-
ви НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвер-
дження Правил ринку», підготовче судове за-
сідання по якій призначено на 30 червня 2021 
року об 11:00, в приміщенні Окружного адміні-
стративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових 
засідань № 37.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України до-
водимо до відома обвинувачених у криміналь-
ному провадженні № 62021000000000764 від 
15.09.2021 Харченка Антона Ігоровича, 14 липня 
1984 року народження та Руденка Олексія Сергі-
йовича, 13 квітня 1988 року народження, а також 
потерпілих у цьому провадженні — Іваненка Вла-
дислава Ігоровича, 04.04.1985 р.н., Дулапчія Вла-
дислава Івановича, 24.06.1980 р.н. що 23.06.2022 
о 9.00 відбудеться розгляд кримінального прова-
дження за обвинуваченням Харченка А.І. та Ру-
денка О.С. Підготовче засідання відбудеться під 
головуванням судді Дарницького районного су-
ду м. Києва Просалової О.М. за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.  В підготовчому судо-
вому засіданні прокурором буде ініційоване спе-
ціальне судове провадження стосовно обвинува-
чених Харченка А.І. та Руденка О.С.

Контактна особа: прокурор Калінін Ігор тел. 
067-933-49-71

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Ріхтер Володи-

мир Володимирович, 23.02.1977 
року народження, відповідно до  
ст. ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається на 13 год. 50 хв. 08 черв-
ня 2022 року до Хмельницького місь-
крайонного суду (м. Хмельницький, 
вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх каб. 
№ 3, головуючий суддя Антонюк 
О.В., судді: Піндрак О.О., Трембач 
О.Л., тел. (0382) 67-15-64), для про-
ведення підготовчого судового засі-
дання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені у ст. 139 КПК України.

Соснівський районний суд  
м. Черкаси викликає в судове за-
сідання в якості обвинуваченого 
Конєва Володимира Олексан-
дровича, 10.09.1958 року наро-
дження, уродженця м. Хрусталь-
ний (Красний Луч), Луганської 
обл., зареєстрований: Луганська 
область, м. Хрустальний (Крас-
ний Луч), мікрорайон 1, буд. 28, 
кв. 17.

Судове засідання відбудеть-
ся 08 червня 2022 року об 11 
год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, каб. 237. 

Суддя О.Ю. Гуменюк

СПРАВА «ЯХИМОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF YAKHYMOVYCH v. UKRAINE)

(Заява № 23476/15)
Стислий виклад рішення від 16 грудня 2021 року

У лютому 2012 році заявник звернувся до особи з проханням про допомогу у по-
шуку найманих вбивць для вчинення вбивства знайомого. Про це було повідомлено 
працівників міліції, які організували проведення негласних слідчих дій зі збору дока-
зів проти заявника та залучили таємного агента, якого заявник найняв для вбивства в 
обмін на певну суму коштів, частина з яких була одразу сплачена. 

Пізніше таємний агент показав заявнику постановну фотографію вбивства та 
отримав від нього решту грошових коштів за вбивство. Заявника затримали.

Під час досудового розслідування та судового розгляду заявник не визнавав себе 
винним і стверджував, що його підставили. 

Микитівський районний суд міста Горлівки неодноразово викликав таємного агента, 
залученого працівниками міліції, як свідка та зобов’язував здійснити його привід до су-
ду, але безуспішно. У жовтні 2013 року заявника було визнано винним в організації зама-
ху на вбивство та обрано покарання у виді позбавлення волі на строк одинадцять років. 

Заявник подав апеляційну скаргу стверджуючи, що він став потерпілим від про-
вокації працівників міліції. Апеляційний суд Донецької області залишив без змін ви-
рок заявника, однак встановив, що він не міг вважатися «організатором» злочину, а 
скоріше «підбурювачем» згідно з відповідними положеннями Кримінального кодек-
су України, і зменшив строк покарання до десяти років. Зазначений вирок та обране 
покарання було залишено без змін Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на те, що він став потерпілим від 
провокації працівників міліції, а також, що він не зміг допитати свідка сторони обви-
нувачення під час судового розгляду.

Розглянувши скаргу заявника Європейський суд дійшов висновку, що на-
ціональні суди належним чином не розглянули твердження заявника про під-
бурювання працівників міліції і констатував порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.

Європейський суд зауважив, що упродовж провадження заявник послідовно, 
прямо чи опосередковано, висував скаргу на провокацію. Водночас негласні слід-
чі дії працівників міліції щодо заявника розпочалися на підставі показань та за 
відсутності санкції або нагляду будь-якого органу влади поза межами підрозділу 
міліції, який її проводив. Це відповідало чинному на той час законодавству, хоча у 
своїй практиці Суд послідовно наголошував на важливості судового чи іншого не-
залежного наглядового механізму у цій сфері. 

Щоб ефективно розглянути скаргу заявника на провокацію, національні суди 
мали встановити у змагальному провадженні підстави для проведення слідчих 
дій, ступінь залучення працівників міліції до кримінального правопорушення та 
характер будь-якого підбурювання чи тиску, яким був підданий заявник. 

Європейський суд зауважив відсутність поважних підстав для відсутності та-
ємного агента у судовому засіданні, адже факт його перебування під вартою не 
означав, що він був недоступний, а те, що він перебував під контролем органів 
державної влади і тому, в принципі, міг бути доставлений до суду.

Також Європейський суд звернув увагу, що національні суди, засудивши за-
явника як «підбурювача», майже не прокоментували, наскільки точно ця роль 
узгоджувалася з його очевидними ваганнями та активною поведінкою таємно-
го агента. 

Європейський суд зазначив, що від національних судів вимагалося надати 
більш детальне обґрунтування, аби переконати у належному розгляді ними скар-
ги заявника на підбурювання і хоча наведених процесуальних недоліків, взятих 
окремо, могло бути недостатньо, щоб підірвати загальну справедливість кримі-
нального провадження щодо заявника, у сукупності вони мали такий ефект.

Європейський суд зробив висновок, що наведених міркувань достатньо, щоб 

окремо не розглядати скаргу заявника за пунктом 1 і підпунктом «d» пункту 3 
статті 6 Конвенції щодо визнання допустимим доказом показань таємного агента, 
якого заявник не зміг допитати під час судового розгляду.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує одноголосно заяву прийнятною; 
2. Постановляє шістьма голосами проти одного, що було порушено пункт 1 

статті 6 Конвенції у зв’язку з неналежним розглядом національними судами скар-
ги заявника на підбурювання з боку працівників міліції;

3. Постановляє шістьма голосами проти одного, що немає необхідності роз-
глядати окремо скаргу заявника за пунктом 1 і підпунктом «d» пункту 3 статті 6 
Конвенції щодо визнання допустимим доказом показань І., якого заявник не зміг 
допитати під час судового розгляду;

4. Постановляє шістьма голосами проти одного, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити 
заявнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу 

(i) 3 600 (три тисячі шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди; 

(ii) 5 000 (п’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат; 

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти; 

5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +21 +26 Черкаська +13 +18 +22 +27
Житомирська +13 +18 +21 +26 Кіровоградська +14 +19 +22 +27
Чернігівська +13 +18 +21 +26 Полтавська +13 +18 +22 +27
Сумська +13 +18 +21 +26 Дніпропетровська +15 +20 +27 +32
Закарпатська +11 +16 +24 +29 Одеська +16 +21 +25 +30
Рівненська +10 +15 +21 +26 Миколаївська +15 +20 +27 +32
Львівська +10 +15 +21 +26 Херсонська +16 +21 +29 +34
Івано-Франківська +12 +17 +21 +26 Запорізька +15 +20 +29 +34
Волинська +10 +15 +21 +26 Харківська +15 +20 +28 +33
Хмельницька +12 +17 +21 +26 Донецька +16 +21 +29 +34
Чернівецька +12 +17 +21 +26 Луганська +15 +20 +29 +34
Тернопільська +10 +15 +21 +26 Крим +16 +21 +29 +34
Вінницька +14 +19 +21 +26 Київ +18 +18 +24 +26

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

21..26
13..18

29..34
15..20

22..27
13..18

29..34
15..20

21..26
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Ки-
єва від 31.05.2022 (справа 757/12617/22-к) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62021000000000279 від 09.04.2021 за підозрою 
Азарова Миколи Яновича, 17.12.1947 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 111 КК України.

Слідчий ДБР І. Єрохін 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ХАРМИШЕВА Є.О.
Громадянин України Хармишев Євген Олександрович, 20.06.1968 року на-

родження, уродженець м. Маріуполь, зареєстрований за адресою: Київська 
область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 1/5 на підставі ст. ст. 
133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 
хв. до 12 год. 00 хв. 06.06.2022 до заступника начальника відділу нагляду До-
нецької обласної прокуратури Лебедя Сергія Юрійовича до будівлі за адресою: 
Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, для вручення Вам письмо-
вого повідомлення про підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) 
дій за Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000000232, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022 за ч. 2 ст. 
111 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 07.06.2022 в період часу з 09:00 до 
12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваного, про-
ведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному 
провадженні №22022050000000232 від 12.04.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поважних 
причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання, в якості обвинуваченого, Добренка Сергія 
Михайловича, 28.10.1960 року народження, уродженця м. 
Потсдам, Німеччина, зареєстрованого: вул. Новошевчен-
ківська, буд.48, с. Матусів, Шполянського району, Черкась-
кої області, фактично проживаючого: вул. Пухова, буд.41, 
кв.80, м.Донецьк.

Судове засідання відбудеться 08 червня 2022 року о 09 
год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою: м Черкаси, вул 
Гоголя, 316, каб.237.

Суддя  О.І Кончина

Свідоцтво про право власності на житло від 06 січня 1994 ро-
ку на квартиру за адресою: Київ, вул. Хрещатик 29, кв. 81, — вида-
не Органом приватизації державного житлового фонду Старокиїв-
ського району, згідно з розпорядженням від 06 січня 1994 року № 
3818,  у зв’язку з його втратою.
вважати недійсним

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Сичова 
Олена Михайлівна, 15.04.1979 р.н., яка проживає за адресою: Луган-
ська область, Щастинський район, с. Валуйське, буд. 70, на 04.06.2022 
об 11:00, на 06.06.2022 об 11:00, на 07.06.2022 о 09:00 до Луганської 
обласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивниць-
кий Кіровоградської області (каб. 6) для отримання письмового по-
відомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у 
кримінальному провадженні № 12022130000000060 від 30.04.2022 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування 

приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 
Телефон для зв’язку: 0990658271.

Прокурор у кримінальному провадженні –
Заступник начальника відділу

Луганської обласної прокуратури Сергій БУЙЛЕНКО

Начальник слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполков-
ник юстиції Просняк Андрій Олександрович відповідно до ст.ст. 36, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Ондару 
Анчи Олексійовичу, 21.01.1987 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Російська Федерація, Республіка Тива, м. Кизил, вул. 
Геологічна, 56-А, громадянину Російської Федерації у кримінальному 
провадженні № 22022270000000033 від 17.05.2022 про те, що він під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 438 КК України, тобто жорстокому поводженні з цивільним 
населенням, а також у порушенні законів та звичаїв війни, що перед-
бачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-ondaru-ao

Начальник следственного отдела УСБУ в Черниговской области 
подполковник юстиции Просняк Андрей Александрович, в соответ-
ствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведомля-
ет Ондара Анчи Алексеевича, 21.01.1987 года рождения, зарегистри-
рованного по адресу: Российская Федерация, Республика Тива, г. Ки-
зил, ул. Геологическая, 56-А, гражданина Российской Федерации в 
уголовном производстве № 22022270000000033 от 17.05.2022 о по-
дозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 
УК Украины, то есть в жестоком обращении с гражданским населени-
ем, а также внарушении законов и обычаев войны, предусмотренных 
международными договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины. Полный текс уведомления 
о подозрении размещен на веб-сайте Офиса Генерального прокуро-
ра Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения об осущест-
влении специального досудебного расследования» по ссылке https://
www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ondaru-ao

Громадянин Російської Федерації Ондар Анчи Олексійович, 
21.01.1987 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 29, 30 червня 2022 року, 01 липня 
2022 року на 12:00 год. до слідчого відділу Управління Служби безпеки 
України в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 
28, тел./факс (0462) 3-05-69,тел. (04621) 65-52-90 для вручення Вам 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, та здійснення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22022270000000033 від 
17.05.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможли-
вості прибути до слідчого за викликом у зазначений у повістці час Ви 
зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Гражданин Российской Федерации Ондар Анчи Алексеевич, 
21.01.1987 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 
135 УПК Украины Вам необходимо явиться 29, 30 июня 2022 года, 01 
июля  2022 года на 12:00 в следственный отдел Управления Службы 
безопасности Украины в Черниговской области по адресу: г. Черни-
гов, ул. Шевченко, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 
для вручения Вам уведомления о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, и 
проведения других процессуальных действий в уголовном производ-
стве № 22022270000000033 от 17.05.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозмож-
ности прибыть к следователю по вызову в указанное в повестке время 
Вы обязаны заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные 
причины и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 
138, 139 УПК Украины.

Повідомлення про підозру Зуську Михайлу Степановичу
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запо-

різькій області за погодженням із Запорізькою обласною проку-
ратурою, відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК 
України складено повідомлення про підозру Зуську Михайлу Сте-
пановичу, 24.05.1972 року народження, громадянина російської 
федерації, зареєстрованного за адресою: м. Новосибірськ, росій-
ська федерація, вул. Чехова, б.111, кв.174, у кримінальному прова-
дженні № 22022080000000020 від 28.02.2022 та повідомлено про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України — порушен-
ня законів та звичаїв війни, тобто інші порушення законів та зви-
чаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також від-
дання наказу про вчинення таких дій, поєднаних з умисним вбив-
ством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сообщение о подозрении Зуська Михаила Степановича
Согласно ст. ст. 111, 112, 276-278 и главы 11 УПК Украины уве-

домляю, что 24.05.2022 в уголовном производстве, внесенном в 
ЕРДР 28.02.2022 под № 22022080000000020 по признакам совер-
шения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, 
ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины, составлено письменное уведомление о 
подозрении и сообщено Зуську Михаилу Степановичу, 24.05.1972 
года рождения, зарегистрированному по адресу: российская фе-
дерация, г. Новосибирск, ул. Чехова 111, кв. 174, что он обосно-
ванно подозревается в совершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины — наруше-
ние законов и обычаев войны, то есть совершение других наруше-
ний законов и обычаев войны, предусмотренных международными 
договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной 
Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких дей-
ствий, объединенных с умышленным убийством, совершенные по 
предварительному сговору группой лиц. 

Повістка про виклик 
Громадянин російської федерації Зусько Михайло Степано-

вич, 24.05.1972 року народження, зареєстрований за адресою: м. 
Новосибірськ, російська федерація, вул. Чехова, б.111, кв.174, у 
відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 07.06.2022 на 10 годину 00 хвилин та 08.06.2022 на 
10 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідо-
млення про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КПК України, а та-
кож для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 
22022080000000020 від 28.02.2022. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повестка о вызове
Гражданин российской федерации Зусько Михаил Степанович, 

24.05.1972 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 
133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 07.06.2022 на 10 
час. 00 мин. и 08.06.2022 на 10:00 к следственному отделу УСБУ в 
Запорожской области по адресу: г. Запорожье, ул. Александров-
ская, 62, для вручения оригинала сообщения о подозрении, а так-
же для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производ-
стве №22022080000000020 от 28.02.2022. Уважительные причины 
неявки лица на вызов, а также последствия неприбытия на вызов 
предусмотрены ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

Повідомлення про підозру
м. Харків  31 травня 2022 року

Баранник Леонід Леонідович, 25.08.1992 р.н., громадянин 
України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, 
Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000132 від 
08.03.2022 повідомляється про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в ре-
дакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 1183-VII від 
08.04.2014, № 1689-VII від 07.10.2014, які діяли на момент вчи-
нення злочину).

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені зокрема ст. 
42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Баранник Леонід Леонідович, 25.08.1992 р.н., місце реєстрації: 

вулиця Новоселівська, будинок № 23, місто Вовчанськ, Чугуївський 
район, Харківська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитись 06.06.2022; 09.06.2022; 13.06.2022 о 
10 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хар-
кові) територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця 
Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кри-
мінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  ст. 111 

КК України, Постолянюк Богдан Юрійович, 21.09.1978 року на-
родження, проживаючий за адресою: Луганська область, Ста-
робільський район‚ смт Марківка, пров. Лермонтова, б. 3, кв. 4, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022 о 11 год. 30 хв. у ка-
бінет до слідчого 2 СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Краматор-
ську, Костюкова Олександра Анатолійовича за адресою: м. Дні-
про, вул. Старокозацька, б. 52 для вручення повідомлення про 
підозру та проведення слідчих дій у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000223 від 12.05.2022. 

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик перед-

бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого ви-

значені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 
Конституції України.
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