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Буденний героїзм людей з великим серцем
ТУРБОТА. В умовах війни, навіть під окупацією соціальні працівники піклуються  
про своїх підопічних 

Ганна ВОЛКОВА 
для «Урядового кур’єра»

Нині кожен з нас виконує 
обов’язок перед Україною 

на своєму місці. Соціальні пра-
цівники, на яких припало ве-

лике навантаження, не виня-
ток.

Рашисти обстрілювали Суми 
із приміського села Верхня Си-
роватка. Цілий місяць, з 24 лю-
того по 26 березня, воно перебу-
вало під окупацією. Центральни-

ми вулицями їздили ворожі тан-
ки, на дорогах і в городах стоя-
ла артилерія. Та попри небезпе-
ку, весь цей надскладний і не-
безпечний місяць соціальні пра-
цівники територіальної грома-
ди ні на день не лишали без ува-

ги своїх підопічних — одиноких 
безпомічних старих та сім’ї, які 
перебувають під соціальним су-
проводом. Попри власні страхи, 
ризикуючи життям, надівали бі-
лі пов’язки на руки й носили їм 
продукти, ліки, воду.

Так само між обстрілами до-
биралися до підопічних соціаль-
ні працівники та підсобні робіт-
ники в окупованій Тростянець-
кій громаді Сумської об-
ласті, де тривали запеклі 
бої. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДЖЕЙ ДУДА:

«Треба так  
закрутити гайки  

  і так допомогти  
Україні, щоб  

 це путін просив  
про розмову».

Постраждалі мають 
право на компенсацію

ФЕМІДА. Кожен громадянин, який постраждав від російської 
агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для 
цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з 
прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту пору-
шення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через 
відповідну електронну систему espl.com.ua, повідомляє Мінцифри. 
Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до 
ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне 
позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зник-
нення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже міс-
тить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що 
саме потрібно вказати. Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно за-
повнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздру-
кувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. Під час 
заповнення заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку не-
обхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові 
послуги для відправника безплатні.

30 млрд дол.
становить сумарно надана і оголошена 
фінансова допомога партнерів України 
від початку війни до середини червня 

ПОСТУП. Завдяки ратифікації Стамбульської конвенції ми 
наблизили власне законодавство до європейських цінностей     

Україна довела, що 
поважає права людини

Президент Польщі про сором слухати, що не можна 
принижувати росію, що треба дозволити їй зберегти 
обличчя
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СУСПІЛЬСТВО 

Перша заступниця міністра 
закордонних справ Еміне 
Джапарова переконана, що ми 
заслуговуємо бути країною, яка 
має приєднатися до ЄС

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

За час війни поменшало аварій 
на дорогах країни завдяки й 
тому, що профілактичні заходи 
та правові наслідки стали 
жорсткішими

У 2011 році Україна приєдналася до конвенції, але ратифікувати її ми змогли лише зараз 
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ

про здійснення спеціального досудового  
розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районно-
го суду міста Києва  Коробенко С.В. від 17.06.2022 
у справі № 760/3169/22 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22015000000000341 від 
29.10.2015 стосовно громадянина України Землян-
ського Олексія Юрійовича, 21.11.1985 року наро-
дження, підозрюваного у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Землянського О.Ю.  

при здійсненні спеціального досудового  
розслідування

Підозрюваний Землянський Олексій Юрійович, 
21.11.1985 року народження, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Зе-
лена, 24, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-
5 Кримінального процесуального кодексу України, 
Вам необхідно з’явитися 27.06.2022 о 10 год. 00 хв., 
28.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримі-
нальному провадженні № 22015000000000341 за ч. 
1 ст. 258-3 КК України під час здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування до слідчого слідчого 
управління Головного управління СБ України у м. Ки-
єві та Київській області Хоменка Д.М. за адресою: м. 
Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті як під-
озрюваного, відкриття матеріалів досудового розслі-
дування: повідомлення про завершення досудового 
розслідування, надання доступу до матеріалів, озна-
йомлення з ними, отримання обвинувального акту та 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22015000000000341. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує 
особу. 

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Осадчук Андрій Миколайович, 19.09.1980 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: Авто-
номна Республіка Крим, Сакський район, с. Вітине, 
в/м 189, гурт. 3, кім. 33, слідчий слідчого відділу УС-
БУ в Житомирській області Годлюк Р.Ю., у відповід-
ності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України по-
відомляє Вам про підозру у кримінальному прова-
дженні № 22021060000000007 від 19.01.2021 - у вчи-
ненні державної зради, тобто діянні, умисно вчине-
ному громадянином України, на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканості, обо-
роноздатності, державній безпеці України: перехід 
на бік ворога в період збройного конфлікту, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Осадчук Андрій Миколайович, 19.09.1980 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: Авто-
номна Республіка Крим, Сакський район, с. Вітине, 
в/м 189, гурт. 3, кім. 33, на підставі ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитись до слідчого 
слідчого відділу Управління Служби безпеки Украї-
ни в Житомирській області Годлюка Р.Ю., за адре-
сою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, 
каб. 24, тел. (405-268), для участі у слідчих та про-
цесуальних діях у кримінальному провадженні № 
22021060000000007 як підозрюваному у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, об 11 
год. 00 хв. 27.06.2022, об 11 год. 00 хв. 28.06.2022, 
об 11 год. 00 хв. 29.06.2022 (для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру, допиту в якості підо-
зрюваного та інших процесуальних дій). . 

Нагадуємо про Ваш обов’язок з’явитися на виклик 
слідчого або заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

У разі неявки без поважних причин застосовують-
ся заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального 
процесуального кодексу України: грошове стягнен-
ня, примусовий привід.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 23 червня 2022 року 

Шматова Марина Олександрівна, 09.06.1975 
р.н., громадянка України, на підставі ст. ст. 111, 
133, 135, 278 КПК України, Вам у криміналь-
ному провадженні № 220221300000000155 від 
14.05.2022 повідомляється про підозру у добро-
вільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих або адміністративно-господарських функцій, у 
незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
7 ст. 111-1 КК України. 

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

Повний текст повідомлення про підозру розмі-
щується на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового роз-
слідування» за посиланням: https://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdi jsnennya-specia lnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК Украї-

ни викликається громадянка України Шмато-
ва Марина Олександрівна, 09.06.1975 р.н., о 10 
годині 00 хвилин, 28, 29 та 30 червня 2022 ро-
ку до Луганської обласної прокуратури за адре-
сою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні 
№220221300000000155 від 14.05.2022, для допи-
ту у якості підозрюваної, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. 
ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Слідчим суддею Вищого антикорупційного су-
ду у кримінальному провадженні від 15.06.2021  
№52021000000000313  ухвалою від 14.06.2022 у 
справі №991/1626/22 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування сто-
совно Травинова Дмитра Олеговича (народився 
28.11.1963, громадянин України, зареєстрований за 
адресою: місто Одеса, вулиця Каманіна, 14/4, кварти-
ра 23, останнє відоме місце проживання: місто Оде-
са, вулиця Леваневського, 43), підозрюваного у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 КК 
України. 

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Травинова Д.О.  

у кримінальному провадженні  
№ 52021000000000313 від 15.06.2021

Підозрюваний Травинов Дмитро Олегович,  
28.11.1963 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, вул. Леваневського, 43) 
у відповідності до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитися на «10» год. «00» 
хв. «04» липня 2022 року до Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури (адреса: м. Київ, вул. Іса-
акяна, 17, номер телефону 050 252-80-07) для від-
криття додаткових матеріалів та вручення прокуро-
ром обвинувального акта з реєстром матеріалів до-
судового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 52021000000000313 від 15.06.2021, у яко-
му Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368  
КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик прокурора без поважних причин, пере-
лік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. При со-
бі необхідно мати документи, що посвідчують особу.

Прокурор п’ятого відділу управління  
процесуального керівництва, підтримання  

державного обвинувачення та представництва  
в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  

Ігор ТКАЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кравченко Едуард Анатолійович, 21 лютого 1974 року народження, зареєстрований за 

адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Рубіжне, вулиця Спортивна, будинок 44, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 27.06.2022 о 
10:00, на 28.06.2022 о 10:00, на 29.06.2022 о 10:00 до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцероз-
ташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області (каб. 6) для отримання у 
кримінальному провадженні № 22022130000000090 від 24.03.2022 письмового повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також допиту в якості підозрю-
ваного, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка України Грекова Неля Анатоліївна, 
06.09.1971 р.н., о 10 годині 00 хвилин на 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022 до Луганської обласної прокурату-
ри, за фактичним місцерозташуванням за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, 
для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 42022130000000128 від 20.05.2022, допиту у якості під-
озрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: мож-
ливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2022 р. № 701 
Київ

Про внесення зміни в додаток до постанови  
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 

р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засо-
бів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115; 2013 р., № 70, ст. 2575), допо-
внивши його такою позицією:

«ТОВ «Фармекс Груп»                        37002375       м. Бориспіль         27450».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 482-р 
Київ

Про звільнення Сейтхалілєва С. Е. з посади заступника 
Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Звільнити Сейтхалілєва Снавера Енверовича з посади заступника Міністра з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового роз-
витку, цифрових трансформацій і цифровізації згідно з поданою заявою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 485-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 434
1. Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

р. № 434 «Про призначення Баланюка Ю. В. Головою Національного агентства квалі-
фікацій», замінивши слова «на три роки» словами «на п’ять років».

2. Це розпорядження набирає чинності з 20 червня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 494-р 
Київ

Про залучення кредиту та гранту від Кредитної 
установи для відбудови (KfW) для реалізації проекту 
«Рефінансування енергоефективних інвестицій малих  

та середніх підприємств України через фінансовий сектор 
(Фонд розвитку підприємництва ІІІ та ІV)»

З метою виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Рес-
публіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012—2019 років), вчине-
ної 17 грудня 2020 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2021 р. № 1552-ІХ:

1. Визнати за доцільне залучення від Кредитної установи для відбудови (KfW) для 

реалізації проекту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх 
підприємств України через фінансовий сектор (Фонд розвитку підприємництва ІІІ та 
ІV)» кредиту в сумі 7 000 000 євро та гранту в сумі 400 000 євро, визначених про-
ектом Угоди про кредит та грант між Кабінетом Міністрів України («Позичальник») 
та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW»), та Фондом розвитку підприємництва («Орга-
нізація — виконавець Проекту») на суму 7 400 000 євро, проект «Рефінансування 
енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансо-
вий сектор (Фонд розвитку підприємництва ІІІ та IV)».

2. Погодити проект Угоди про кредит та грант між Кабінетом Міністрів України 
(«Позичальник») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW»), та Фондом розвитку підпри-
ємництва («Організація — виконавець Проекту») на суму 7 400 000 євро, проект 
«Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств Укра-
їни через фінансовий сектор (Фонд розвитку підприємництва ІІІ та IV)».

3. Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписати Уго-
ду про кредит та грант між Кабінетом Міністрів України («Позичальник») та KfW, 
Франкфурт-на-Майні («KfW»), та Фондом розвитку підприємництва («Організація 
— виконавець Проекту») на суму 7 400 000 євро, проект «Рефінансування енергое-
фективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сек-
тор (Фонд розвитку підприємництва ІІІ та IV)».

4. Міністерству фінансів укласти з Фондом розвитку підприємництва договір суб-
кредитування для фінансування проекту «Рефінансування енергоефективних інвес-
тицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор (Фонд роз-
витку підприємництва ІІІ та ІV)» та договір застави, в якому передбачити як забезпе-
чення виконання зобов’язань з обслуговування та погашення субкредиту надання в 
заставу майнового права на вимогу сплати коштів за кредитними договорами, укла-
деними Фондом розвитку підприємництва з партнерськими фінансовими установа-
ми, в обсязі, еквівалентному 7 000 000 євро. 

Розмір плати за надання субкредиту Фонду розвитку підприємництва становить 
0,25 відсотка річних вибраної та непогашеної суми кредиту.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 486-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 435
1. Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

р. № 435 «Про призначення Акімової Л. М. заступником Голови Національного агент-
ства кваліфікацій», замінивши слова «на три роки» словами «на п’ять років».

2. Це розпорядження набирає чинності з 20 червня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2022 р. № 490-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства 
«Одеський припортовий завод»

Погодити кандидатуру Максименко Ярослави Петрівни на посаду члена наглядової ра-
ди акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» як представника держави.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «БАРТКОВА ТА ВОРОНІН ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF BARTKOVA AND VORONIN v. UKRAINE)
(заяви № 24178/14 та № 67581/17)

Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-

жилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) на відсутність відповідних і достатніх підстав для триман-
ня їх під вартою. 

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд повторив, що відповідно до його 
усталеної практики за пунктом 3 статті 5 Конвенції існування обґрунтованої підозри, що 
ув’язнений вчинив злочин, є обов’язковою умовою для законності тривалого тримання 
під вартою. Однак, зі спливом деякого часу органи судової влади повинні навести під-
стави, які б виправдовували продовження позбавлення свободи. Такі підстави мають 
бути «відповідними» та «достатніми», а компетентні національні органи влади повинні 
демонструвати «особливу ретельність» під час здійснення провадження.

Також Європейський суд нагадав, що органи влади повинні переконливо об-
ґрунтувати будь-який період тримання під вартою, яким би коротким він не був, та 
зобов’язані розглянути альтернативні засоби забезпечення присутності особи у су-
довому засіданні. Посилаючись на свою попередню практику Європейський суд дій-
шов висновку, що у цій справі національними судами не було надано обґрунтованих 
та достатніх підстав тримання заявника під вартою під час досудового розслідуван-
ня, та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на відсутність відповідних і достатніх підстав 

для тримання під вартою, а решту скарг – неприйнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвен-

ції у зв’язку з відсутністю відповідних і достатніх підстав для тримання під вартою;
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, 

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

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

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «МАЛИНОВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE MALYNOVSKA v. UKRAINE)

(Заява № 74576/13)
Стислий виклад рішення від 03 лютого 2022 року

16 травня 2013 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва визнав 
заявницю винною у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав стягнен-
ня у вигляді адміністративного арешту на строк п’ять діб. У постанові зазначалося, 
що вона могла бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення і підлягала 
негайному виконанню. Заявницю було негайно поміщено під варту. Вона подала апе-
ляційну скаргу та безуспішно клопотала про відстрочку виконання постанови до роз-
гляду її апеляційної скарги.

21 травня 2013 року заявницю звільнили після відбуття нею строку адміністратив-
ного арешту у повному обсязі. 11 червня 2013 року Апеляційний суд міста Києва по-
вернув її апеляційну скаргу без розгляду та постановив, що він мав право розгляда-
ти апеляційні скарги лише на постанови місцевих судів, які не набрали законної си-
ли, тоді як постанова у справі заявниці набрала законної сили та підлягала виконан-
ню негайно після її винесення. 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявниця скар-
жилась за статтею 2 Протоколу №7 до Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) у зв’язку із відмовою їй у праві на апеляційне оскарження 
у справі про адміністративне правопорушення. 

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд дійшов висновку, що обстави-
ни цієї справи дещо схожі на обставини у справі «Швидка проти України» (Shvydka 
v. Ukraine), але ситуація у цій справі була ще гіршою: апеляційна скарга заявниці не 
тільки не мала зупиняючої дії у зв’язку з негайним виконанням постанови про по-
збавлення волі, а й не була розглянута по суті взагалі.

Враховуючи зазначене, Європейський суд констатував порушення статті 2 Прото-
колу №7 до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 2 Протоколу №7 до Конвенції».

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Повідомлення про підозру від 27.04.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12022111130000738 від 11.04.2022 стосовно Булгакова Олексія Сергійовича, 
13 листопада 1981 року народження, підозрюваного у вчиненні злочину перед-
баченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Булгакова О.С. 

Підозрюваний Булгаков Олексій Сергійович, 13 листопада 1981 року наро-
дження, який проживає за адресою: 443539, Російська Федерація, Самарська 
область, Волзький район, смт Рощинський, буд. 1, кв. 56, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 27.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні № 12022111130000738 за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допи-
ту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головно-
го управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайло-
вича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних при-
чин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передба-
чені ст. 139, 140 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Повідомлення про підозру від 27.04.2022 у кримінальному проваджен-
ні № 12022111130000738 від 11.04.2022 стосовно Васильєва Олександра 
Олександровича, 05 квітня 1982 року народження, підозрюваного у вчи-
ненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Васильєва О.О. 

Підозрюваний Васильєв Олександр Олександрович, 05 квітня 1982 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Російська Федерація, Самар-
ська область, м. Самара, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кри-
мінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
27.06.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні № 12022111130000738 за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підо-
зрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здій-
снення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Голов-
ного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Ми-
хайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних 
причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, 
передбачені ст. 139, 140  КПК України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 23.06.2022 у кримінальному провадженні  

№ 22022230000000012 від 04.03.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 
Бєліку Сергію Яковичу, 25.02.1991 р.н., у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Бєліку Сергію Яковичу, 25.02.1991 р.н., громадя-

нину України, фактично проживаючому за адресою: Херсонська об-
ласть, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Миру, буд. 93, відповід-
но вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 27, 28 
та 29 червня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
у найближчий територіально розташований підрозділ Служби без-
пеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні  
№ 22022230000000012 від 04.03.2022, за підозрою Вас у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та для проведення допиту 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької 

області від 21.06.2022 (судова справа №127/11560/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Горохова Андрія Юрійовича (Горохова Ан-
дрея Юрьевича), 13.01.1960 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Коваль-
чука Андрія Сергійовича, як обвинуваченого на 11 год. 30 хв. 
30 червня 2022 року у справі за обвинуваченням Ковальчука 
Андрія Сергійовича, 28.05.1978 року народження, зареєстро-
ваного та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Московська, в/ч 2215, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 103.

 Суддя Козачук О.М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Русецького Олега Леонідовича, 
29.04.1961р.н., (який зареєстрований за адресою: АР Крим, Сімферопольський район, смт. 
Молодіжне, вул. Планетаристів, буд. 45), обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, призначене на 30 
червня 2022 року об 11 год. 00 хв., головуючий суддя Просалова О.М.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись завідсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділу (розслідуван-
ня злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) 
управління організації розслідування злочинів, учи-
нених в умовах збройного конфлікту ГСУ Національ-
ної поліції України Іщук М.Г. за погодженням із про-
курором відділу Офісу Генерального прокурора Лу-
пу А.К. відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 
276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру 
Пілантова Павла Дмитровича, 17.09.1996 року на-
родження, уродженця м. Кандалакша, Мурманської 
області, громадянина Російської Федерації, військо-
вослужбовця збройних сил Російської Федерації, 
військова частина 32515, 104-й гвардійський десант-
но-штурмовий Червоного прапора полк, який вхо-
дить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової 
Чернігівської Червоного прапора, ордена Суворова 
дивізії, зареєстрованого за адресою: Російська Фе-
дерація, Псковська обл., Псковський р-н, с. Череха, 
в/ч 32515, проживаючого за адресою: Російська Фе-
дерація, Новгородська обл., Шимський р-н, с. Мед-
вєдь, вул. Саші Куликова, 3, кв. 7, у кримінальному 
провадженні № 12022000000000278 від 06.04.2022 
про те, що він про те, що він підозрюється у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кри-
мінального кодексу України – тобто порушенні за-
конів та звичаїв війни, що передбачені міжнародни-
ми договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, вчинене без попередньої 
змови групою осіб

Повістка про виклик
Пілантова Павла Дмитровича, 17.09.1996 року на-

родження, уродженця м. Кандалакша, Мурманської 
області, громадянина Російської Федерації, вій-
ськовослужбовця збройних сил Російської Федера-
ції, зареєстрованого за адресою: Російська Федера-
ція, Псковська обл., Псковський р-н, с. Череха, в/ч 
32515, проживаючого за адресою: Російська Феде-
рація, Новгородська обл., Шимський р-н, с. Мед-
вєдь, вул. Саші Куликова, 3, кв. 7, який викликаєть-
ся до Старший слідчий в ОВС 1-го відділу (розслі-
дування злочинів учинених в умовах збройного кон-
флікту) управління організації розслідування зло-
чинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ 
Національної поліції України Іщук М.Г. за адресою:  
м. Київ, просп. Лобановського, 51, каб. 512, 
30.06.2022 на 11:00 год., 04.07.2022 на 11:00 год. та 
08.07.2022 на 11:00 год. для проведення слідчих дій у 
кримінальному провадженні № 12022000000000278 
від 06.04.2022, в якості підозрюваного.

Повний текст повідомлення про підозру та пові-
стки про виклик розміщуватимуться 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.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє 

Вас, що підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню №42021010000000003 від 
04.02.2021 р. за звинуваченням Качарова Костян-
тина Радіковича, 08.05.1964 р.н., у скоєнні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбу-
деться о 09 годині 00 хвилин 29 червня 2022 року, 
у приміщенні Дарницького районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5- А, каб.  
№ 109, головуючий суддя О.В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Качаров Костянтин Радікович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального судового про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє 

Вас, що підготовче судове засідання по криміналь-
ному провадженню №42016000000003285 від 
11.11.2016 р. за звинуваченням Пономаренко Ал-
ли Вікторівни, 08.04.1961 р.н., у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться о 09 годині 15 хвилин 30 червня 2022 року, 
у приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5- А, каб.  
№ 109, головуючий суддя О.В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачена 
Пономаренко Алла Вікторівна.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 
КПК України ухилення від явки на виклик слідчо-
го, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинува-
ченим, який оголошений у міжнародний розшук, 
та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасо-
во окупованій території України, території держа-
ви, визнаної у Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження. 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє 

Вас, що підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню №22020011000000016 від 
13.02.2020 р. за звинуваченням Мельника Олексан-
дра Йосиповича, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться о 09 годині 15 хвилин 29 черв-
ня 2022 року, у приміщенні Дарницького районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 
5-А, каб. № 109, головуючий суддя О.В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Мельник Олександр Йосипович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Вер-
ховною Радою України державою-агресором, є 
підставою для здійснення соціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає 
Смірнова М.Б., 14.12.1986 р.н., 14.12.1986 р.н., 
який проживає за адресою: АР Крим, Білогір-
ський р., с. Ароматне, вул. Молодіжна, 40, у під-
готовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні за Смірнова Максима Борисовича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111, ч.1 
ст.408 КК України, яке відбудеться в приміщенні 
суду 29 червня 2022 року о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, 
під головуванням судді Просалової О.М.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 
323 КПК України судовий розгляд може здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого. 

Поштова адреса : 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця 
5-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
та кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідо-

мляє Вас, що підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 42016100000002459 
від 20.09.2016 р. за обвинуваченням Діденка Де-
ниса Олександровича, 14.06.1978 р.н. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.1ст.111 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00 
хвилин 30 червня 2022 року, у приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суд-
дя О.В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Діденко Денис Олександрович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором. є під-
ставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового прова-
дження

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Шапортова Станіслава Володимирови-
ча, 16.02.1967 року народження, який заре-
єстрований за адресою: м. Київ, вул. Харків-
ське шосе, 49, кв. 202, на даний час прожи-
ває за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Що-
рса, 20, кв. 2, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, що призначене на 30.06.2022 року об 11 год. 
30 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні відбудеться в приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П.Л. Коляденко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового 
 розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 21.06.2022 (судова справа 
№127/12060/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваної Тімофєєвої Ольги Вікторів-
ни (Тимофеевой Ольги Викторовны), 19.08.1977 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового розслі-
дування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 20.06.2022 (судова справа 
№127/11563/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваної Івенських Ірини Валентинів-
ни (Ивенских Ирины Валентиновны),  22.07.1972 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 20.06.2022 (судова справа 
№127/12072/22) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосов-
но підозрюваного Сітнікова Олексія Володимировича 
(Ситникова Алексея Владимировича), 19.06.1971 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-
кає Щербаня Олександра Миколайовича, 15.06.1972 
року народження, зареєстрованого за адресою: За-
порізька область, Пологівський район, смт Розівка, 
вул. Будівельників, буд. 13, кв. 8, для вручення пові-
домлення про підозру та проведення слідчих дій за 
участю Вас як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №22022080000000156 від 15.04.2022, за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК 
України на 09 год. 00 хв. 27.06.2022 у кабінет № 115 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Бочкарьова Олександра Веніаміновича, 30.09.1954 
року народження, останнє відоме місце проживання та реєстрації: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, Київський район, вул. Декабристів, 13, кв. 9, необхідно з’явитися 29 червня 2022 
року о 12 годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя Бардакова О.В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406а для отримання пові-
домлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у кримінальному провадженні  
№ 12018010000000062 від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень,  передбачених ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 260 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Старатєлєву Михайлу Миколайовичу, 19.04.1968 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання та реєстрації: Автономна Республіка Крим, Красног-
вардійський район, сел. Полтавка, вул. Будівельників, 7, необхідно з’явитися 29 червня 2022 року о 10 
годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
Бардакова О.В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406а для отримання повідомлення про підозру 
у кримінальному провадженні № 42022010000000021 від 31.01.2022 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +22 +27 Черкаська +10 +15 +21 +26
Житомирська +9 +14 +22 +27 Кіровоградська +11 +16 +20 +25
Чернігівська +11 +16 +21 +26 Полтавська +9 +14 +20 +25
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Закарпатська +10 +15 +25 +30 Одеська +12 +17 +22 +27
Рівненська +9 +14 +22 +27 Миколаївська +11 +16 +21 +26
Львівська +9 +14 +23 +28 Херсонська +10 +15 +22 +27
Івано-Франківська +9 +14 +22 +27 Запорізька +11 +16 +21 +26
Волинська +10 +15 +23 +28 Харківська +9 +14 +20 +25
Хмельницька +10 +15 +22 +27 Донецька +11 +16 +22 +27
Чернівецька +9 +14 +23 +28 Луганська +11 +16 +23 +28
Тернопільська +10 +15 +22 +27 Крим +11 +16 +22 +27
Вінницька +10 +15 +23 +28 Київ +14 +16 +24 +26

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

22..27
11..16

23..28
11..16

21..26
10..15

22..27
11..16

23..28
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України» 27.06.2022 з 
9.00 до 16.45 та 28.06.2022 з 9.00 до 16.45 до прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя за адресою: м. Київ, вул. 
Ділова 24, каб.107, до прокурора у кримінальному провадженні Пі-
рогової О.І. або до слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим Марченка 
А.І. для вручення повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження 
№22021011000000025 від 17.05.2021 за ч. 1 ст. 438 КК України, вру-
чення обвинувального акту та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 
КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та процесуаль-
них дій при здійсненні спеціального досудового розслідування ви-
кликається підозрюваний у кримінальному провадженні Криворучен-
ко Олег Миколайович, 11.03.1956р.н., громадянин України, уродже-
нець с. Новожилівка Білогірського району АР Крим, зареєстрований 
за адресою: АР Крим,  м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд.113, кв.40 
(тимчасово окупована територія Кримського півострова), який пере-
ховується від слідства та суду та на даний час перебуває на тимчасо-
во окупованій території Кримського півострова.

Прокурор у кримінальному провадженні Ольга ПІРОГОВА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
м. Харків 20 червня 2022 року

Житник Олег Ігорович, 08.12.1981 р.н., громадянин України, на підста-
ві ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінальному про-
вадженні № 22022220000000413 від 31.03.2022 повідомляється про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 
111 КК України.

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
Житник Олег Ігорович, 08.12.1981 р.н., місце реєстрації: проспект Не-

залежності, будинок 46, квартира 16, місто Ізюм, Харківська область, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись  
27.06.2022; 28.06.2022 о 10 год. 00 хв. до другого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адре-
сою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) для допиту в якос-
ті підозрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кри-
мінальному провадженню.

Слідчий 2СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого  
у м. Полтаві лейтенант ДБР  Денис ШИНГАРЬОВ

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

мляю, що 20.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про під-
озру, згідно з якою, Кочетов Максим Васильович, 27.02.1981 р.н., адреса 
проживання: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр-т Західний, б. 9, кв. 27, бу-
дучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік во-
рога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підо-
зрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Кочетов Максим Васильович, 27.02.1981 р.н., адреса проживання: За-

порізька обл., м. Бердянськ, пр-т Західний, б. 9, кв. 27, відповідно до ви-
мог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 27.06.2022, на 10 год. 00 
хв. 28.06.2022, на 10 год. 00 хв. 29.06.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросо-
ва, 29а, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають 

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 
14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Іго-
ря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володи-
мировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентино-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, грома-
дянин України, 26.06.1975 року народження, уродженець  
м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та 
останнє відоме місце  проживання: вул. Потапова, буд. 30,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 28 червня 2022 року о 13 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Веду-
та Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року 
народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської 
області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживан-
ня: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропе-
тровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 28 
червня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого 
антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, те-
лефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є.В., Крав-
чук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 276, 278, глави 11 КПК 

України повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР 12.05.2022 за № 22022000000000211 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 
ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України, 22.06.2022 складено письмо-
ві повідомлення про підозри, згідно з якими громадяни України:

- Горєлов Кирило Володимирович, 11.01.1970 р.н., місце ре-
єстрації: м. Херсон, вул. Володимира Великого, буд. 27, кв. 19;

- Савіна Наталія Володимирівна, 28.10.1992 р.н., місце реє-
страції: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт Нова Маячка, 
вул. Пролетарська, буд. 184;

- Скопик Анатолій Вікторович, 12.08.1976 р.н., місце реєстра-
ції: м. Херсон, вул. Покришева, буд. 57, корп. 1, кв. 18;

- Гаркуша Геннадій Олександрович, 26.01.1968 р.н., місце реє-
страції: м. Херсон, вул. Михайлівська, буд. 11, 

підозрюються у добровільному зайнятті посад в незаконному 
правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлень про підозри та пам’ятки про про-
цесуальні права

та обов’язки підозрюваних розміщуватимуться 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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювані: Горєлов К.В., 11.01.1970 р.н., Савіна Н.В., 

28.10.1992 р.н., Скопик А.В., 12.08.1976 р.н., Гаркуша Г.О., 
26.01.1968 р.н., Вам необхідно з’явитись до Головного слідчо-
го управління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, буд. 33, кабінет 111, як підозрюваним у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України - 27.06.2022 
об 11:00 год., 28.06.2022 об 11:00 год. та 29.06.2022 об 11:00 год. 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22022000000000211 від 12.05.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНИХ В СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ  
ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 

ВРУЧЕННЮ ЇМ
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у скла-

ді Федорак Л.М. (головуюча), суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебу-
ває кримінальне провадження № 42015110000000121 за обвинувачен-
ням Онищенка Олександра Романовича, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, 
ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.3 
ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 
ст.388 та Павленко Олени Геннадіївни, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5  ст.191, ч.2 
ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України. У 
зв’язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасники кри-
мінального провадження: обвинувачений - Онищенко Олександр Рома-
нович, останнє відоме місце перебування: виправна установа Ольден-
бурга (Німеччина), яка  розташована за адресою: Клоппенбургер штрас-
се 400, 26133, Ольденбург, обвинувачена - Павленко Олена Геннадіїв-
на, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Малишка, 23, кв. 32. 
Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.

Судове засідання  відбудеться о 09:00 05.07.2022; о 13:00 06.07.2022; 
о 09 :00 07.07.2022; о 09:00 11.07.2022; о 13:00 12.07.2022; о 09:00 
14.07.2022; о 13:00 18.07.2022; о 09:00 19.07.2022; о 13:00 21.07.2022; 
о 09:00 25.07.2022; о 13:00 27.07.2022; о 09:00 29.07.2022; о 09:00 
05.09.2022; о 13:00 07.09.2022; о 09:00 09.09.2022; о 13:00 13.09.2022; 
о 09:00 14.09.2022; о 13:00 16.09.2022; о 09:00 20.09.2022; о 13:00 
21.09.2022; о 09:00 23.09.2022; о 13:00 26.09.2022; о 09:00 28.09.2022; 
о 13:00 30.09.2022; о 09:00 04.10.2022; о 13:00 05.10.2022; о 09:00 
06.10.2022; о 09:00 10.10.2022; о 13:00 12.10.2022; о 09:00 17.10.2022; 
о 13:00 18.10.2022; о 09:00 20.10.2022; о 13:00 25.10.2022; о 09:00 
26.10.2022; о 13:00 27.10.2022; о 09:00 31.10.2022; о 13:00 02.11.2022; 
о 09:00 04.11.2022; о 13:00 08.11.2022; о 09:00 29.11.2022; о 13:00 
30.11.2022; о 09:00 02.12.2022; о 13:00 05.12.2022; о 09:00 07.12.2022; 
о 13:00 09.12.2022; о 09:00 13.12.2022; о 13:00 14.12.2022; о 09:00 
15.12.2022; о 13:00 19.12.2022; о 09:00 20.12.2022; о 13:00 23.12.2022 
за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, 
e-mail:inbox@vaks.gov.ua. 

Також обвинувачені можуть прийняти участь у судовому засіданні у 
режимі відеоконференції, прибувши до приміщення будь-якого суду на 
території України, завчасно повідомивши про такий, Вищий антикоруп-
ційний суд.

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинува-
ченому Онищенку О.Р., надсилаються захисникам Іщенку О.Б., Мегеді 
В.В., Іващенко Ю.І., Животову О.М. Іщенко Ю.А., Купрію В.М., Маркеви-
чу В.Я., Парамоновій О.Ю., Мірошнику О. М., Корюкіну О.В., Басаргіній 
О.П.,  Нагаєнку О.А. 

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинува-
ченій Павленко О.Г. надсилаються захисникам Іщенку О.Б., Мегеді В.В.,  
Парамоновій О.Ю., Мірошнику О. М., Глядику Б.М.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 
138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні ли-

ха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 
залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи 

за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-

формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вва-
жаються належним чином ознайомленими з її змістом.

ОГОЛОШЕННЯ

Про виклик в судове засідання обвинуваченого Богун Оле-

га Миколайовича у справі № 423/2370/21 (провадження 

1-кп/183/879/22) на 28.06.2022 року о 09 год. 30 хв., яке відбу-

деться в приміщенні Новомосковського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області під головуванням судді Болкарьової О.В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Горгулю 
Сергія Івановича, 30.07.1972 року народження, уродженця м. Алчевськ, 
Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
м. Дніпро, вул. Троїцька, 20-а, проживаючого за адресою: м. Дніпро, 
вул. Ю. Савченко, 97-а/26, як обвинуваченого у підготовче  судове засі-
дання по кримінальному провадженню №42016040000000902, яке при-
значено на 09 год. 30 хв. 07 липня 2022 року. 

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: 49 000, 
м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18-а, каб. 21, під головуванням суд-
ді Мельниченко С.П. 

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


	23_p1
	23_p2
	23_p3
	23_p4
	23_p5
	23_P6
	23_P7
	23_P8

