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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ:
«Ми збираємося 

звільнити всі наші 
території, включно  

 з Кримом.  
Ми рухатимемося 

крок  
за кроком». 

Європерспектива 
важлива як зброя

ІНТЕГРАЦІЯ. Європейську інтеграцію України та майбутнє піс-
лявоєнне відновлення обговорив під час зустрічі в Києві Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль із прем’єрами Албанії Еді Рамою 
та Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

«Вдячні за підтримку надання нашій державі статусу кандида-
та в члени Євросоюзу, — наголосив глава українського уряду і за-
уважив, що для нас європейська перспектива важлива так само, 
як зброя, санкції проти агресора та фінансова підтримка: — Адже 
ми захищаємо не лише свою країну, а європейські кордони та де-
мократію». Глава уряду Чорногорії зазначив, що цей візит — полі-
тична й моральна необхідність бути з українцями в цей час.  Дрі-
тан Абазович наголосив, що Україна може розраховувати на під-
тримку Чорногорії та Північної Македонії в питанні євроінтеграції. 

Еді Рама підкреслив, що Албанія теж підтримує кандидатство 
України в Європейському Союзі та прагне долучитися до май-
бутньої відбудови зокрема міста Ірпінь. Прем’єр-міністр висло-
вив готовність допомагати в реабілітації українців, які постраж-
дали від війни.

20-22 тис. осіб
уже поховано, за попередніми 

підрахунками, у братських могилах 
Маріуполя. Скільки ще під  

завалами, невідомо  

ПІДТРИМКА. Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії 
підтримують негайне надання нам статусу  
країни-кандидата на вступ в ЄС

Сила в єдності

Міністр оборони про те, що зброя західних партнерів 
допоможе Україні повернути окуповані росією землі 
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Про згубні наслідки 
війни для української 
системи охорони здоров’я 
розповідає голова Бюро 
ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» з’ясовував, 
як збільшення облікової 
ставки відобразиться на роботі 
банківської системи, економіки 
й пересічних громадян 8 

ДОКУМЕНТИ

Укази Президента України №№412,413 
«Про призначення стипендій Президента 
України для видатних спортсменів із 
паралімпійських і дефлімпійських видів 
спорту та їх тренерів»

Для кого Монастирищина стала другою домівкою
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ. В одній з найвіддаленіших територіальних громад Черкащини живуть  
три з половиною тисячі біженців. Як їм на новому місці?

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Невеличке містечко Монас-
тирище й уся громада, яка 

об’єднала колишній Монасти-
рищенський район на Черка-

щині, з 24 лютого стали надій-
ним прихистком для тисяч лю-
дей, які покидали домівки з по-
чатком вторгнення агресора. 
Чому саме сюди їхали виму-
шені переселенці? Поряд ав-
тотраса, якою можна дістати-

ся західних областей України 
чи кордону з Молдовою. Також 
недалеко автобан Київ — Оде-
са. Люди, заїжджаючи в міс-
течко, були зачаровані чистими 
доглянутими вулицями та при-
вітністю жителів.

Як розповіла заступниця 
міського голови територіаль-
ної громади Зоряна Заворот-
на, люди в той момент бачили 
Монастирище як тиху гавань 
в розбурханому морі воєнного 
лиха. Для приймання пересе-

ленців тут тимчасово перепро-
філювали кілька закладів осві-
ти. В одній зі шкіл, яка зручно 
розташована на в’їзді в місто, 
організували 150 місць 
для тих, хто цього потре-
бував. 

Прем’єр Італії Маріо Драгі, Канцлер ФРН Олаф Шольц, Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції 
Еммануель Макрон та Президент Румунії Клаус Йоганніс обговорювали не лише нашу європерспективу
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Втрачено документ «Право власності» на квартиру 
за адресою: кв. 64, в буд. 8, на вул. Руденко Лариси 
у м. Києві, на праві власності зареєстрована за: Тка-
ченко Нина Васильевна (російська мова) на підста-
ві договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київ-
ською Універсальною біржею від 03.12.1997 номер 
D5723/13483,та зареєстрованого в Бюро 11.12.1997 
за реєстровим номером 8634._

Втрачено документ «Право власності» на квартиру 
за адресою: кв. 55, в буд. 5, на вул. Руденко Лариси 
у м. Києві, на праві власності зареєстрована за: Тка-
ченко Нина Васильевна (російська мова) на підста-
ві договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київ-
ською Універсальною біржею від 24.10.1997 номер 
D4027/11538, та зареєстрованого в Бюро 29.10.1997 
за реєстровим номером 37984.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею  

рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінниць-
кого міського суду Вінницької об-
ласті від 14.06.2022 (судова спра-
ва №127/12001/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного 
Скруга Валерія Степановича (Скруга 
Валерия Степановича),  20.06.1963 ро-
ку народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею  

рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінниць-
кого міського суду Вінницької об-
ласті від 14.06.2022 (судова спра-
ва №127/11583/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрювано-
го Спірідонова Олександра Юрійовича 
(Спиридонова Александра Юрьевича),  
03.01.1989 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею  

рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінниць-
кого міського суду Вінницької об-
ласті від 14.06.2022 (судова спра-
ва №127/12049/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрювано-
го Старшинова Михайла Євгеновича 
(Старшинова Михаила Евгеньевича), 
12.12.1971 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею  

рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінниць-
кого міського суду Вінницької об-
ласті від 14.06.2022 (судова спра-
ва №127/12053/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 
від 10.03.2022 стосовно підозрюва-
ного Тєрєнтьєва Михайла Борисови-
ча (Терентьева Михаила Борисовича),  
14.05.1970 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької облас-

ті від 14.06.2022 (судова справа №127/12006/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрювано-
го Ігнатова Віктора Олександровича (Игнатова Виктора Александрови-
ча), 15.10.1968 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Повідомлення про підозру
Переходченко (Прохорова) Анастасія Андріївна, 22.08.1986 ро-

ку народження, громадянка України, відповідно до ст.ст. 111, 133, 
135, 278 КПК України, Вам в рамках кримінального провадження 
внесеного 19.05.2022 до ЄРДР за № 42022102070000181 повідо-
мляється про підозру у вчиненні публічних закликів громадянином 
України до співпраці з збройними формуваннями держави-агресо-
ра, а також добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій 
у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій 
території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресо-
ра, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення про підозру підписано заступником Подільської 
окружної прокуратури м. Києва Дмитром КУТОВИМ. 

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.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 17.06.2022 у кримінальному провадженні  

№ 22022230000000161 від 24.05.2022, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 
276, 278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про під-
озру Степаняну Вардгесу Грачиковичу, 28.09.1970 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни, та у той же день опубліковано на сайті Офісу Генерального про-
курора.

Повістка про виклик
Підозрюваному Степаняну Вардгесу Грачиковичу, 28.09.1970 р.н., 

громадянину України, зареєстрованому за адресою: Херсонська об-
ласть, м. Нова Каховка, вул. Щорса (Соборна), буд. 51, кв. 44. Від-
повідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися  
21, 22, 23 червня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 
хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби без-
пеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні  
№ 22022230000000161 від 24.05.2022, за підозрою Вас у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та для проведення до-
питу у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької облас-

ті від 14.06.2022 (судова справа №127/11585/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюва-
ного Дерябкіна Віктора Єфимовича (Дерябкина Виктора Ефимовича), 
11.05.1954 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 14.06.2022 (судова справа №127/11989/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підо-
зрюваної Журової Світлани Сергіївни (Журовой Светланы Сергеевны), 
07.01.1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 14.06.2022 (судова справа №127/11557/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрю-
ваного Ігошина Ігоря Миколайовича (Игошина Игоря Николаевича), 
11.12.1970 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької облас-

ті від 14.06.2022 (судова справа №127/11534/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрювано-
го Скляра Геннадія Івановича (Скляра Геннадия Ивановича),  17.05.1952 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 110 КК України. 

Втрачений диплом молодшого спеціаліста КВ № 18401000 від 
21.06.2002 р., який виданий Київським енергетичним технікумом на 
ім’я Сокола Максима Анатолійовича, 
вважати недійсним. 

У зв’язку із втратою посвідчення УБД № 056517 виданого 29 

травня 2016 року на ім’я Дубини Валерія Володимировича 

вважати недійсним.

Втрачену печатку Луганської дирекції Акціонерного товариства 

«Укрпошта» ЄДРПОУ 21796581, 

вважати недійсною.

СПРАВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BILOTSERKIVSKA v. UKRAINE)

(Заява № 17313/13)
Стислий виклад рішення від 03 лютого 2022 року

У цій справі Центральна виборча комісія (далі — ЦВК) відмовила заявниці у реєстрації як са-
мовисуванця в одномандатному виборчому окрузі на парламентських виборах 28 жовтня 2012 
року на підставі того, що її автобіографія не містила передбачених законом відомостей про її 
громадянство, хоча заявниця вказала, що була українкою та подала копію свого паспорта. Ад-
міністративні суди підтримали позицію ЦВК.

У той же час Вищий адміністративний суд України задовольнив подібний позов іншої осо-
би, кандидатуру якої також було відхилено ЦВК, та встановив, що відсутність інформації про 
громадянство потенційного кандидата слід було вважати простими помилками і надати мож-
ливість їх виправити.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржилася за 
статтею 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) та статтею 13 Конвенції, що відмова в її реєстрації як кандидата на парла-
ментських виборах була свавільною і суди не провели ефективного розгляду її скарги у зв’язку 
з цим. Європейський суд вирішив розглянути цю справу лише за статтею 3 Першого протоко-
лу до Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд вказав, що ЦВК відхилила її заяву виключ-
но на підставі, як стверджувалося, неправильної форми поданої нею автобіографії, а підхід ад-
міністративних судів до цього питання був так само формалістичним.

Європейський суд дійшов висновку, що відмова в реєстрації заявниці як кандидата не бу-
ла пропорційною переслідуваній законній меті та констатував порушення статті 3 Першого про-
токолу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Першого протоколу до Конвенції;
3. Постановляє, що: 
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 750
(сімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, в 

якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначе-
ну суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути до-
дано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

СПРАВА «ВІТКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF VITKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заяви № 42758/15 та 5 інших)
Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року

Заявники трималися під вартою у Державних установах «Дніпровський слідчий ізолятор», 
«Вінницький слідчий ізолятор», «Дніпровська установа виконання покарань № 4» та «Вінниць-
ка установа виконання покарань № 1».

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржилися за 
статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. У заявах № 8818/21 та № 9443/21 за-
явники також висунули інші скарги за статтею 3 Конвенції, пов’язані з додатковими термінами 
тримання їх під вартою.

Розглянувши скарги заявників за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд нагадав, що 
під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні стат-
ті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чин-
ником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недоліками. По-
силаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, що умови три-
мання заявників під вартою були неналежними, і заявники не мали у своєму розпорядженні 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скаргами, та констатував порушен-
ня статей 3 та 13 Конвенції.

Щодо поданих заявниками у заявах № 8818/21 та № 9443/21 інших скарг за положеннями 
Конвенції Європейський суд зауважив, що у контексті всіх наявних у нього документів та з огля-
ду на належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають 
критеріям прийнятності за статтями 34 та 35 Конвенції або не виявляють жодних ознак пору-
шення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, та відхилив цю частину 
заяв відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо неналежних умов тримання під вартою, зазначе-

ні в таблиці у додатку, та відсутність будь-якого ефективного засобу правового захисту у наці-
ональному законодавстві а решту скарг у заявах № 8818/21 та № 9443/21 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з не-
належними умовами тримання під вартою, зазначених у таблиці в додатку, та відсутністю у на-

ціональному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначе-

ні у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначе-
ні суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути до-
дано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ВЛАСЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF VLASENKO v. UKRAINE)

(Заява № 17863/13)
Стислий виклад рішення від 03 лютого 2022 року

Заявник на момент подій був народним депутатом України і згідно з національним зако-
нодавством користувався недоторканністю стосовно застосування будь-яких «заходів, що об-
межують права і свободи народного депутата». 

У лютому 2012 року рішенням Печерського районного суду міста Києва (далі – район-
ний суд) заявника було зобов’язано сплатити певну суму коштів. 23 листопада 2012 року 
районний суд, не повідомивши заявника, обмежив його у праві виїзду за кордон за кло-
потанням державного виконавця «з метою забезпечення виконання рішення суду та не-
допущення уникнення [заявника] від його виконання шляхом залишення території Укра-
їни», а 18 грудня 2012 року щодо заявника було порушено кримінальне провадження за 
підозрою в умисному невиконанні рішення суду. 

26 грудня 2012 року заявник перерахував відповідну суму коштів на рахунок Дер-
жавної виконавчої служби України. Проте, у січні 2013 року, двома остаточними ухвала-
ми слідчий суддя районного суду, без виклику заявника в суд, задовольнив клопотання 
слідчого прокуратури про тимчасовий доступ до всіх банківських документів заявника у 
двох банках за весь період існування в них його рахунків. 

Державна прикордонна служба України, посилаючись на ухвалу суду тричі – 14 грудня 2012 
року, 24 січня 2013 року та 13 березня 2013 – не дозволила заявнику покинути територію Укра-
їни. 

Обмеження заявника у праві виїзду за кордон було скасовано районним судом 09 квітня 
2013 року лише після винесення Державною виконавчою службою України постанови про за-
кінчення виконавчого провадження.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скаржився за стат-
тею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на неза-
конний та свавільний доступ прокуратури до його банківських документів, здійснений у ході 
кримінального провадження у зв’язку зі стверджуваним невиконанням рішення національного 
суду; за статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції на порушення недоторканності народного депу-
тата у зв’язку з невиправданим обмеженням його у праві виїзду за кордон.

Щодо скарги заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд зазначив, що тимча-
совий доступ слідчого прокуратури до банківських документів заявника було санкціоно-
вано в контексті кримінального провадження у зв’язку з невиконанням заявником рішен-
ня суду вже після того, як він добровільно та у повному обсязі виконав зазначене рішен-
ня суду, що свідчить про невиправданість цього заходу. Одночасно Європейський суд 
звернув увагу на відсутність пояснень як у клопотаннях слідчого про надання тимчасо-
вого доступу до банківських документів, так і в ухвалах судді про їхнє задоволення, що-
до того, які докази, пов’язані з обвинуваченням в «умисному невиконанні рішення суду», 
очікувалося отримати з банківських документів заявника і, крім того, чому слідчий вима-
гав доступ практично до всіх таких документів протягом усього періоду існування банків-
ських рахунків заявника. Також, на думку Європейського суду, незрозумілим є рішення 
судді розглянути клопотання слідчого без виклику заявника на підставі «реальної загро-
зи зміни чи знищення необхідної інформації». 

З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що втручання не було виправ-
даним і заявник не мав достатніх та належних гарантій проти свавілля, у тому числі можливос-
ті ефективного контролю за відповідним заходом. Отже, було порушено статтю 8 Конвенції.

Заявника було обмежено у праві виїзду за кордон у період з 23 листопада 2012 року до 09 
квітня 2013 року «з метою забезпечення виконання рішення суду», яке він виконав у повному 
обсязі 26 грудня 2012 року. Європейський суд дійшов висновку, що обмеження було цілком 
свавільним після дати виконання рішення суду та констатував порушення пункту 2 статті 2 Про-
токолу № 4 до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції;
4. Відхиляє вимогу заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «КІЛЬЄВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KILYEVYCH v. UKRAINE)
(Заяви № 8808/21 та 18764/21)

Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року
Заявник тримається під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор».

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скаржився за 
статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвен-
ція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність у національному законодав-
стві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Заявник також подав інші скар-
ги, які порушували питання за Конвенцією з огляду на відповідну усталену практику Європей-
ського суду.

Розглянувши скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд нагадав, що 
під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні стат-
ті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим чин-
ником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недоліками. По-
силаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, що умови три-
мання заявника під вартою були неналежними, і заявник не мав у своєму розпорядженні ефек-
тивного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, та констатував порушення ста-
тей 3 та 13 Конвенції.

Розглянувши інші скарги заявника Європейський суд дійшов висновку, що вони також свід-
чать про порушення Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з не-

належними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному законодавстві ефек-
тивного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, поданими за 
усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
a. упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену 

у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу;

b. із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначе-
ну суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути до-
дано три відсоткові пункти.».

СПРАВА «ШВАЧКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SHVACHKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 33034/20 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за 
пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі – Конвенція), що тривалість кримінальних проваджень у їхніх справах була несумісною із 
вимогою «розумного строку» та на відсутність у них ефективного засобу юридичного захисту 
у зв’язку з цим. Заявник у заяві № 21153/21 подав також скаргу за статтею 2 Протоколу № 4 до 
Конвенції стосовно надмірної тривалості застосування до нього підписки про невиїзд. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його практики Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних проваджень у цих справах бу-
ла надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не було ефективного 
засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скаргами і констатував порушення пункту 1 стат-
ті 6 та статті 13 Конвенції. 

Європейський суд, розглянувши за відповідною усталеною практикою скаргу за статтею 
2 Протоколу № 4 до Конвенції, дійшов висновку про порушення цього положення Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції 

у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю у національному за-
конодавстві ефективного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що було порушено статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції у зв’язку з ін-
шими скаргами, висунутими за усталеною практикою Суду у заяві № 21153/21 (див. табли-
цю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначе-

ні в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначе-
ні суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути до-
дано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання Романова Михайла Сергійовича, 02.06.1990 р.н., 
останнє відоме місце проживання (перебування): Російська Феде-
рація, Челябінська обл., м. Пласт, пров. Західний, буд.30 (Російська 
Федерація, Челябінська область, м. Чебаркуль, вул. 9 Травня, буд.5, 
кв. 6), як обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.І ст.438, ч.2 ст.438 КК України, у кримінальному 
провадженні №12022111130000502, справа №760/6081/22, прова-
дження №1-кп/760/2079/22, яке відбудеться 23 червня 2022 року о 
14:30 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25.

Згідно з ст.42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути 
за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Соломенский районний суд г. Киева вызывает в подготовитель-
ное судебное заседание Романова Михаила Сергеевича, 02.06.1990 
г.р., последнее известное место проживания (нахождения): Рос-
сийская Федерация, Челябинская обл., г. Пласт, пер. Западный, 
д.30 (Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, 
ул. 9 Мая, д. 5, кв.6) как обвиняемого в совершении уголовных 
правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.438, ч.2 ст.438 УК 
Украины, в уголовном производстве №12022111130000502, дело 
№760/6081/22, производство №1-кп/760/2079/22, которое состо-
ится 23 июня 2022 года в 14:30 в помещении суда по адресу: Укра-
ина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан 
прибыть по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по 
вызову в назначенное время — заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает 
личность.

Головуючий суддя Г.Л.Сергієнко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання Попова Олександра Юрійовича, 06.12.1983 р.н., гро-
мадянина Російської Федерації, місце проживання (перебуван-
ня, реєстрації) не встановлено, як обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258, ч.З ст.146 
КК України, у кримінальному провадженні №22021101110000088, 
справа № 760/6555/22, провадження № 1-кп/760/2106/22, яке від-
будеться 24 червня 2022 року об 11:00 в приміщенні суду за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Згідно з ст.42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути 
за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Соломенский районний суд г. Киева вызывает в подгото-
вительное судебное заседание Попова Александра Юрьевича, 
06.12.1983 г.р., гражданина Российской Федерации, место прожи-
вания (нахождения, регистрации) не установлено, как обвиняемо-
го в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 
ч.2 ст.258, ч.З ст.146 УК Украины, в уголовном производ-
стве №22021101110000088, дело №760/6555/22, производство  
№1-кп/760/2106/22, которое состоится 24 июня 2022 года в 11:00 
в помещении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул.Максима Криво-
носа, 25.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан 
прибыть по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по 
вызову в назначенное время — заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает 
личность.

Головуючий суддя Г.Л. Сергієнко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кун-
цова Володимира Олександровича. 04.11.1951 року народження, (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Севастополь, АР Крим) 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 30 
хвилин 23 червня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського 
районного СУДУ м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, ВУЛ. Полковника 
Потєхіна, 14-а, зал № 34 (головуючий суддя Єсауленко М.В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайом-
лений з його змістом.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Штайнера Сергія Дмитровича обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 438 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Штайнер 
Сергій Дмитрович. 14.11.1998 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке від-
будеться 24 червня 2022 року о 10-30 год. в приміщені Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб.4,  
під головуванням судді Приворот О.О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Шестова Сергія Микола-
йовича, 01.02.1961 р-н., (останнє відоме місце проживання: вул. М. Музи-
ки, 94-А, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальну провадженні №42015000000001289, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 13 годині 00 хвилин 23 червня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного ого-
лошення, обвинувачений вважається таким, що належним чином повідо-
млений про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Любобратцеву 
Наталію Іванівну як обвинувачену на 11 год. 00 хв. 22 червня 2022 
року у справі за обвинуваченням Любобратцевої Наталії Іванівни, 
05.10.1954 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України (в редакції За-
кону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 

Головуючий суддя Федосєєв С.В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шамба-
зова Артура Рінатовича, 22.05.1985 рок) народження (останнє відоме міс-
це проживання: АРК вул. Училищна, 38, м.Сімферополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України у судове 
засідання, яке відбудеться 22 червня 2022 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива. 21, 
каб. 404, під головуванням судді Кітова О.В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Тішеніна 
Андрія Вячеславовича. 21.05.1981 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський. 
вул. Енергетиків, 6/13, кв. 21) у вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України у судове засідання, яке відбудеться  
22 червня 2022 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива. 21. 
каб. 404, під головуванням судді Кітова О.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає у підготовче судо-
ве засідання Черняка Олексія Юрійовича, як: обвинуваченого на 11 год. 
30 хв., 23 червня 2022 року у справі за обвинуваченням Черняка Олек-
сія Юрійовича, 27.08.1973 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в 
редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Головуючий суддя Федосєєв С.В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження, справа №761/22139/17 за обвинувачен-
ням Марчука Руслана Петровича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.1 ст. 171. ч.2 ст. 365, ч.4 ст. 41, ст. 340 КК України. 
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 23 черв-
ня 2022 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а крімінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя А.В.Трубніков

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 23 червня 2022 року в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинува-
ченого Долгополова Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42015010000000023, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2015 
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є.О.Мартинов

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Глиняника Володи-
мира Вікторовича, 27.09.1977 р.н., (останнє відоме місце проживання: 
вул. Косарєва 6, кв. 18, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні №22020011000000005, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 14 годині 30 хви-
лин 23 червня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного ого-
лошення, обвинувачений вважається таким, що належним чином повідо-
млений про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя Бойко О.В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Ніколаєнка Оле-
га Миколайовича, 30.07.1972 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, смт. Мирний, вул. Сирнікова, 32. кв. 47). який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться в 
приміщенні СУДУ за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. № 39 о 12 год. 00 хв. на 24 червня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. З моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М.В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якос-
ті обвинуваченого Мерзлова Олександра Геннадійовича для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 11.04.2016 за  
№ 42016020420000081 відносно Мерзлова Олександра Геннадійови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111;  
ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що судове засідання відбу-
деться 22.06.2022 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа,  
27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В.О.Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченої Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної 
Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
22.06.2022 р. об 11 год  00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа. 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бандура І.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвину-
ваченого Кошелєва Василя Івановича для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002775 від 07.10.2016 
року, відносно Кошелєва Василя Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 22.06.2022 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя В.О.Жмудь

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Колосов Костянтин Олександрович, 26.06.1984 року наро-

дження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідо-
мляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000236 від 
23.05.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умис-
но вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного кон-
флікту в умовах воєнного стану.   

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
Громадянин України Колосов Костянтин Олександрович, 26.06.1984 року наро-

дження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 22, 23 та 24  
червня 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті 
Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) тел. роб. 
(066)-90-50-410 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 62022050020000236 
від 23.05.2022  в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.    

ПОВІСТКА 
ПРОВИКЛИК

Громадянин Кравченко Гнат Валерійо-
вич, 14.08.1972 року народження, уро-
дженець м. Запоріжжя, громадянин Укра-
їни, зареєстрований за адресою: м. Запо-
ріжжя, провулок Прямий 8-а,  відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни викликається на 24.06.2022 на 10 год 
00 хв. до старшого детектива Національ-
ного антикорупційного бюро України, Па-
чевського Володимира Віталійовича, за 
адресою м. Київ, вул. В. Сурикова, 3  ка-
бінет № 353, для допиту в статусі підо-
зрюваного у кримінальному провадженні 
№12015100100003812 від 01.04.2015 за 
ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 
366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового  

розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК 

України викликається громадянка Укра-
їни Шматова Марина Олександрівна, 
09.06.1975 р.н., о 10 годині 00 хвилин 21, 
22 та 23 червня 2022 року до Луганської 
обласної прокуратури за адресою: Кірово-
градська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5а, для вручення письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України у криміналь-
ному провадженні №22022130000000155 
від 14.05.2022, допиту у якості підозрюва-
ної, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні. Поважні причини 
та наслідки неприбуття особи на виклик 
вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішен-

ня про здійснення спеціального  
досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерсько-
го районного суду м. Києва від 14.06. 
2022 (судова справа № 757/13242/22-
к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні  
№ 42022100000000150 від 20.04.2022 
стосовно підозрюваного Сулейманова 
Володимира Рахманкуловича (Сулей-
манова Владимира Рахманкуловича), 
04 лютого 1952 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Слідчий Другого слідчого відділу 
Аліна ТУРЯНСЬКА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +21 +26 Черкаська +10 +15 +19 +24
Житомирська +7 +12 +21 +26 Кіровоградська +10 +15 +18 +23
Чернігівська +9 +14 +20 +25 Полтавська +10 +15 +19 +24
Сумська +10 +15 +19 +24 Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Закарпатська +9 +14 +24 +29 Одеська +13 +18 +21 +26
Рівненська +6 +11 +20 +25 Миколаївська +13 +18 +20 +25
Львівська +6 +11 +21 +26 Херсонська +13 +18 +22 +27
Івано-Франківська +6 +11 +20 +25 Запорізька +12 +17 +24 +29
Волинська +6 +11 +21 +26 Харківська +11 +16 +21 +26
Хмельницька +6 +11 +20 +25 Донецька +12 +17 +22 +27
Чернівецька +7 +12 +21 +26 Луганська +10 +15 +22 +27
Тернопільська +6 +11 +20 +25 Крим +14 +19 +23 +28
Вінницька +9 +14 +22 +27 Київ +13 +15 +24 +26

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

21..26
10..15

22..27
10..15

20..25
10..15

21..26
11..16

21..26
6..11

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Мною, Саркісовою В.В., приват-
ним нотаріусом Одеського місь-
кого нотаріального округу заведе-
но спадкову справу після смерті 
23.12.2021 р. 
БИКАНОВОЇ ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ,  

11 січня 1939 р. народження. 
Прошу спадкоємців та/або кре-

диторів звернутись до мене за 
адресою: 65049, м. Одеса, пр-т Ад-
міральський, буд. 8, оф.101.

Мною, Саркісовою В.В., приватним 
нотаріусом Одеського міського нота-
ріального округу заведено спадкову 
справу після смерті 15.02.2022 року 

УРСУЛОВА  
ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА,  

30.09.1946 року народження. 
Прошу спадкоємців та/або кредиторів 

Урсулова Віктора Миколайовича зверну-
тись до мене за адресою: 65030, м. Оде-
са, пр-т Адміральський, буд. 8, оф.101.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянка Російської Федерації, депутат Державної Думи Феде-
ральних Зборів Російської Федерації 8 скликання Василькова Ма-
рія Вікторівна (Василькова Мария Викторовна), 13.02.1978 р.н., від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, о 10 год. 00 хв. 
21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022 Вам необхідно з’явитися до слід-
чого в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області Синявського М.А. за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 
65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання 
вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження №22022240000000071 від 05.05.2022, в якому Ви є 
підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянка Російської Федерації, депутат Державної Думи Феде-
ральних Зборів Російської Федерації 8 скликання Родіна Вікторія Сер-
гіївна (Родина Виктория Сергеевна), 29.10.1989 р.н, місце проживання 
невідоме, робоча адреса: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охот-
ний ряд, 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, о 10 
год. 00 хв. 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022 Вам необхідно з’явитися 
до слідчого в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області Семенчук М.В. за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-
85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для вико-
нання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження №22022240000000107 від 05.05.2022, в яко-
му Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 
КК України. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про 
неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Передереєва Яна Вікторівна, 22.03.1986 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 22022260000000027 від 19.05.2022  у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального ко-
дексу України, тобто в участі у терористичній організації «Донецька 
народна республіка».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Передереєва Яна Вікторівна, 22.03.1986 р.н., 

зареєстрована за адресою: м. Сніжне Донецької області, вул. Совєт-
ська, буд. 114, кв. 83, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 вам необ-
хідно з’явитися   20, 21 та 22 червня 2022 на 10:00 в каб. №252 до 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій 
області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб.  (0372) 595-269 
для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та 
здійснення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22022260000000027 від 19.05.2022   в якості підозрюваного.  

Старший слідчий в ОВС — криміналіст слідчого відділу 
Управління СБ України в Чернівецькій області

підполковник юстиції  
Сергій ПРОДАН  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Повідомлення про підозру від 10.06.2022 у кримінальному про-
вадженні № 42022112200000298 від 14.04.2022 стосовно Атантаєва 
Чингіза Єргешевича, 05 липня 1984 року народження, підозрювано-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 438  
КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Атантаєва Ч.Є. 

Підозрюваний Атантаєв Чингіз Єргешевич, 05 липня 1984 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Магадан-
ська обл., м. Магадан, вул. Пролетарська, буд. 81, кв. 90,, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу 
України, Вам необхідно з’явитися 21.06.2022 о 12  год. 00 хв. як під-
озрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000298 за 
ч.1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення 
письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового 
розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області Гримака Андрія Олександро-
вича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати 
документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовують-
ся заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального 
кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні  
№ 42022112200000298 —  

прокурор Києво-Святошинської  окружної прокуратури
 Олександр КУХАРУК

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України  
Зарудня Л.Б. за погодженням із прокурором відділу Офісу 

Генерального прокурора 
Лупу А.К. відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК 

України повідомляє про підозру Мамай Валентину Іванівну, 10.05.1962 
року народження, громадянку України, уродженку с. Склярівки, Сум-
ського району Сумської області, зареєстровану за адресою: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Піонерська (колишня вул. Волонтерів), 
б. 59, кв. 526 та проживаючу за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Орджонікідзе (колишня вул. Руденка), б. 91, кв. 80, у кри-
мінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 про те, 
що вона підозрюється у державній зраді, тобто у діянні, умисно вчине-
ному громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України: переході на бік ворога в період 
збройного конфлікту, наданні іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності про-
ти України, вчиненому в період воєнного стану, тобто у вчинені кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 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/pov-v.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кравцов Костянтин Федорович, 26.09.1952 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 22022260000000025 від 19.05.2022  у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального ко-
дексу України, тобто в участі у терористичній організації «Донецька 
народна республіка».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кравцов Костянтин Федорович, 26.09.1952 

р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ревякіна 38, 
кв.12, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися   
20, 21 та 22 червня 2022 на «10:00» в каб. №258  до слідчого від-
ділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій облас-
ті (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб. (0372) 595-440 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
 № 22022260000000025 від 19.05.2022 в якості підозрюваного.  

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Чернівецькій області підполковник  юстиції  

Геннадій  ГРИЗУНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Повідомлення про підозру від 10.06.2022 у кримінальному прова-
дженні № 42022112200000298 від 14.04.2022 стосовно Фролкіна Да-
ниїла Андрійовича, 19 липня 2001 року народження, підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 438 
КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Фролкіна Д.А. 

Підозрюваний Фролкін Даниїл Андрійович, 19 липня 2001 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Хаба-
ровськ, вул. Дикопольцева, буд. 35, кв. 26, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 21.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кри-
мінальному провадженні № 42022112200000298 за ч.1,2 ст. 438 КК 
України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового по-
відомлення про підозру під час здійснення досудового розслідуван-
ня до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у 
м. Києві та Київській області Гримака Андрія Олександровича за адре-
сою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовують-
ся заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального 
кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні 
№ 42022112200000298 — 

прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури
Олександр КУХАРУК

Повідомлення про підозру
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 135, 276-278 та глави 11 КПК 

України повідомляю, що 16.06.2022 у кримінальному провадженні 
внесеному до ЄРДР 15.04.2022 за № 22022000000000156 за озна-
ками передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено письмове 
повідомлення про підозру, згідно якого Лисенко Костянтин Сергі-
йович, 13.12.1982 р.н., уродженець м. Дніпрорудне, Василівсько-
го району, Запорізької області, громадянин України, зареєстрова-
ний за адресою: вул. Героїв праці, 13, кв. 70, м. Дніпрорудне, Васи-
лівського району, Запорізької області, підозрюється у вчиненні ко-
лабораційної діяльності, тобто, добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади в незаконних правоохоронних органах, створе-
них на тимчасово окупованій території, тобто злочину, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Лисенко Костянтин Сергійович, 13.12.1982 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися о 10 год. 00 хв. 21, 22, 23 червня 2022 року до ГСУ 
СБ України за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 33, тел. 
(044)255-84-88 до старшого слідчого в ОВС Стуковенкова О.В. 
для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000156 за ознаками злочину, передбаченого ч. 7 ст. 
111-1 КК України — вручення повідомлення про підозру, допиту в 
якості підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянин Російської Федерації, депутат Державної Думи Феде-
ральних Зборів Російської Федерації 8 скликання Резник Владислав 
Матусович (Резник Владислав Матусович), 17.05.1954 р.н, місце про-
живання невідоме, робоча адреса: Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Охотний ряд, 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, о 10 год. 00 хв. 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022 Вам не-
обхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій облас-
ті Семенчук М.В. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуаль-
них діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження №22022240000000105 від 
05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 110 КК України. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянин Російської Федерації, депутат Державної Думи Феде-
ральних Зборів Російської Федерації 8 скликання Водолацький Віктор 
Петрович (Водолацкий Виктор Петрович), 19.08.1957 р.н., відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, о 10 год. 00 хв. 21.06.2022, 
22.06.2022, 23.06.2022 Вам необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ 
УСБУ у Хмельницькій області Синявського М.А. за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для 
участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 
КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження №22022240000000076 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрю-
ваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. На-
гадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України. 
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