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Кошти плюс трудовий ентузіазм
ВІДБУДОВА. Сумщина активно лагодить і зводить житло та об’єкти інфраструктури

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Сумська область належить до 
прикордонних, які особливо 

постраждали від рашистської 
навали. За цей час були тимча-
сово окупованими 145 населе-
них пунктів чотирьох районів, 

на більшості територій точили-
ся запеклі бої. Через це інфра-
структура області зазнала зна-
чних руйнувань.

За попередньою інформаці-
єю, у складних життєвих об-
ставинах опинилися близь-
ко 150 тисяч жителів краю, а в 
більш як 3 тисяч земляків оку-

панти розбили або пошкоди-
ли житло. Що вже казати про 
об’єкти і заклади інфраструк-
тури — лікарні, амбулаторії, 
школи, дитячі садочки, клуби, 
будинки культури…

Однак в області протистави-
ли руйнуванням організова-
ність, відповідальність, трудо-

вий ентузіазм. Останнім часом 
край поступово оновлюється, 
оживає, стає ще світлішим, до-
глянутим, упорядкованим.

Щоб якомога швидше від-
новити зруйноване, ухвалено 
державну програму придбан-
ня будівельних матеріалів. Від-
повідно до неї, Сумщині з дер-

жавного бюджету передбачено 
майже 136 мільйонів гривень. 
Як повідомив голова Сумської 
ОДА — керівник ОВА Дмитро 
Живицький, за підсумками ви-
конання програми область вхо-
дить у трійку лідерів, що 
дає змогу активно вести 
відновлювальні роботи. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ:
«Тепер не потрібні жодні 

додаткові аргументи, 
щоб доводити: росія — 
це держава-терорист, 

держава — спонсор 
тероризму».

Доступні кредити 
мають попит

ЕКОНОМІКА. За минулий тиждень у межах державної про-
грами «Доступні кредити 5—7—9%» видано 255 пільгових кре-
дитів на загальну суму 0,969 мільярда гривень, зокрема банки 
державного сектору економіки уклали 152 кредитні договори на 
суму 0,36 мільярда гривень, повідомляє Міністерство фінансів.

Усього з часу втілення програми суб’єкти підприємництва 
отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загаль-
ну суму 143,57 мільярда гривень, з яких 31 303 — від банків 
державного сектору економіки на загальну суму 57,51 мільяр-
да гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у межах державної 
програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 13 571 кре-
дитний договір на загальну суму 53,95 мільярда гривень (зо-
крема банки державного сектору уклали 10 827 кредитних до-
говорів на суму 30,87 мільярда гривень), з яких: 0,77 мільярда 
гривень — на інвестиційні цілі; 4,9 мільярда — як антикризові 
кредити; 4,41 мільярда — як рефінансування попередньо отри-
маних кредитів; 21,24 мільярда — кредити для сільськогоспо-
дарських товаровиробників; 22,61 мільйона гривень — на ан-
тивоєнні цілі.

101,9%
становив індекс споживчих цін  

у вересні 2022 року щодо серпня  
2022 року

СОЛІДАРНІСТЬ. Під час зустрічі з лідерами країн G7  
Президент Володимир Зеленський озвучив три кроки,  
які забезпечать перемогу у війні з росією

Навалу путіна  
може зупинити  
«формула миру» Києва

Міністр оборони про те, що масована атака 10 жовтня 
матиме для росії руйнівні наслідки
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На Донеччині, що захищається 
від рашистів, одного  
з міських голів підозрюють 
у привласненні коштів на 
підготовку оборонних споруд

ЗАКОН І ПОРЯДОК

Як усією країною 
рятували братів 
наших менших 
з харківського 
екопарку
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про виклик до суду обвинуваченого Чайка Олександра Юрійовича
Бородянський районний суд Київської області викликає в підготовче судове засідання Чайка Олек-

сандра Юрійовича, 27 липня 1971 року народження, громадянина Російської Федерації, місце про-
живання (перебування, реєстрації) не відоме, робоча адреса: м. Хабаровськ, вул. Серішева, 15 як об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 і ч. 2 ст. 437 КК 
України, у кримінальному провадженні № 22022000000000262, справа № 939/957/22, проваджен-
ня № 1-кп/939/176/22, яке відбудеться 19 жовтня 2022 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні Бо-
родянського районного суду Київської області за адресою: Україна, смт Бородянка Київської облас-
ті, вул. Шевченка, 3.

Згідно зі ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за викликом до суду, а в разі не-
можливості прибути за викликом у визначений час — заздалегідь повідомити про це суд. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Головуючий суддя Стасенко Г. В.

Бородянский районный суд Киевской области вызывает в подготовительное судебное за-
седание обвиняемого Чайко Александра Юрьевича, 27 июля 1971 года рождения, граждани-
на Российской Федерации, место проживания (нахождения, регистрации) не установлено, ра-
бочий адрес: г. Хабаровськ, ул. Серишева, 15, как обвиняемого в совершении уголовных пра-
вонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 і ч. 2 ст. 437 УК Украины, в уголовном производстве  
№ 22022000000000262, дело № 939/957/22, производство № 1-кп/939/176/22, которое состоится 19 
октября 2022 года, в 14 часов 30 минут, в помещении суда по адресу: Украина, поселок Бородянка 
Киевской области, улица Шевченко, 3.

В соответствии со ст. 42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть по вызову в суд, а в случае не-
возможности прибыть по вызову в назначенное время — заранее уведомить об этом суд. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Председательствующий судья Стасенко Г. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого при здійсненні  

судового засідання в порядку спеціального судового 
провадження  

Обвинувачений Гнилицький Антон Валерійович, 
12.02.1985 р.н., уродженець м. Прага, зареєстрований за 
адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Інтернаціоналіс-
тів, буд. 63-А, кв. 110, який обвинувачується у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається у судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, на:

01.11.2022 року на 09-30 год.
22.11.2022 року на 13-00 год.
14.12.2022 року на 16-00 год.
22.12.2022 року на 09-00 год.
в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, за 

адресою: м. Суми, пров. Академічний, 13, зал. 3, каб. 303, 
головуючий суддя Клімашевська І. В.

Телефон: 0542-600-629. Електронна пошта: inbox@zr.su.
court.gov.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 р.н., остання ві-
дома адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенє-
ва, 20, кв. 70, який обвинувачується у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438,  
ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України, Вам не-
обхідно з’явитись у підготовче судове засідання по справі  
№ 243/8554/21, яке відбудеться 01 листопада 2022 року о 
14 год. 00 хв., до Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: вул. Тритузна, 166, м. Кам’янське 
Дніпропетровської області. При собі мати паспорт. У разі 
відсутності можливості бути присутнім в судовому засідан-
ні необхідно заздалегідь повідомити суду про таку обста-
вину відповідною заявою, адресованою на офіційну елек-
тронну адресу Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області: inbox.sl.dn.court.gov.ua, зазначивши причи-
ни, які унеможливлюють присутність особи в судовому за-
сіданні, відповідно до ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого за викликом суду передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України. 

Головуючий суддя Фалін І. Ю.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.09.2022 

(справа № 761/19728/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22022011000000014 від 08.06.2022 за підозрою 
громадянки України Глухової Євгенії Михайлівни, 24.03.1976 р.н., у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається підозрювана Глухова Єв-
генія Михайлівна, 24.03.1976 року народження, на 17.10.2022 р. о 10:00 год. до слід-
чого управління ГУ СБУ в Автономній Республіки Крим (м. Київ, вул. Ю.Поправки, 14а) 
для допиту як підозрюваної у кримінальному провадженні № 22022011000000014 від 
08.06.2022, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК 
України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Олександр МАЗУР

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК БУЛАЙ О. С.
 Громадянка України Булай Олена Сергіївна, 24.05.1961 р.н., уродженка м. Марі-

уполь Донецької області, зареєстрована: Донецька область м. Маріуполь, вул. При-
вільна буд. 56, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 15.10.2022, 16.10.2022, 17.10.2022 та 
18.10.2022 до слідчого 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Прудських Вадима Володимировича до 
будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для 
вручення Вам письмового повідомлення про підозру, проведення інших слідчих (про-
цесуальних) дій за Вашої участі у кримінальному провадженні №22022050000001657, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за  ч. 5 ст. 111-1  
КК України.

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

Заведено спадкову справу 

№ 51/2022 після смерті 

Шевченка Володимира Павловича, 

21 квітня 1941 року народження, 

який помер 08 травня 2022 року. 

Зацікавленим особам звертатися 

за адресою: 65069, місто Одеса, 

просп. Добровольського, буд. 92, 

кв. 109, приватний нотаріус 

Пепеляшкова А. О., телефон для зв’язку: 

(048) 716-23-57.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 жовтня 2022 р. № 1140 
Київ

Деякі питання спрямування коштів 
державного бюджету  

у 2022 році для здійснення заходів  
з мобілізаційної підготовки  

галузей національної економіки 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України скоротити видатки, передбаче-
ні Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів на 2022 
рік у загальному фонді державного бюджету за програмою 0414020 «Статистичні 
спостереження», на 2254,2 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 
1847,7 тис. гривень), за програмою 0414030 «Щоквартальна плата домогосподар-
ствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення об-
стеження умов їх життя» на 5859,8 тис. гривень (видатки розвитку) та збільшити об-
сяг видатків за програмою 3511030 «Резервний фонд» на суму 8114 тис. гривень. 

2. Виділити Міністерству економіки 8114 тис. гривень за програмою 1211050 «Мо-
білізаційна підготовка галузей національної економіки України». 

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

3. Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів за-
безпечити погодження скорочення видатків державного бюджету та їх спрямуван-
ня до резервного фонду державного бюджету, передбаченого пунктом 1 зазначеної 
постанови, з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил та звернення до Мініс-
терства фінансів після зазначеного погодження щодо внесення змін до розпису дер-
жавного бюджету. 

4. Міністерству економіки щомісяця не пізніше 10 числа наступного місяця пода-
вати Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання 
коштів, виділених згідно з цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 жовтня 2022 р. № 1141 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України  
від 23 квітня 2008 р. № 413  

і від 7 березня 2012 р. № 238
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2008 р.,  
№ 33, ст. 1094; 2009 р., № 12, ст. 367; 2011 р., № 16, ст. 654; 2016 р., № 81, ст. 2693;  
2018 р., № 18, ст. 608; 2020 р., № 2, ст. 61), і Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для проведення лабораторних випробувань, вимірю-
вань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 882; 2017 р., № 59, ст. 1794; 2020 р., № 2,  
ст. 61), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 жовтня 2022 р. № 1141

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 2008 р. № 413 і від 7 березня 2012 р. № 238 
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здій-

снення протиепізоотичних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2008 р. № 413:

1) в абзаці другому пункту 1 слово «Мінекономіки» замінити словами «Господар-
сько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України»;

2) в абзаці п’ятому підпункту 3, абзаці другому підпункту 4 та абзаці другому під-
пункту 6 пункту 2 слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики»;

3) в абзаці восьмому пункту 3 слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагро-
політики»;

4) у пункті 4:
в абзаці першому слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики»;
в абзаці другому слово «Мінекономіки» замінити словами «Господарсько-фінан-

совим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України»;
5) в абзаці другому пункту 8 слово «Мінекономіки» замінити словами «Госпо-

дарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міна-
грополітики».

2. В абзаці першому пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для проведення лабораторних випробувань, вимірювань, дослі-
джень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду), затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238, слово «Мі-
некономіки» замінити словами «Господарсько-фінансовий департамент Секретаріа-
ту Кабінету Міністрів України».

СПРАВА «ГЕМУ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF GEMU v. UKRAINE)

(Заява № 16025/06)
Стислий виклад рішення від 22 вересня 2022 року

21 червня 2005 року заявник зізнався у вчиненні подвійного вбивства. 22 червня 
2005 року заявнику призначили захисника і допитали в присутності останнього. За 
клопотанням заявника всі слідчі дії та судовий розгляд його справи проводилися ро-
сійською мовою. Декілька клопотань заявника про залучення перекладача з румун-
ської мови було залишено без задоволення. 14 вересня 2005 року заявник та його за-
хисник ознайомилися з матеріалами справи заявника та не висунули жодних скарг, 
клопотань чи заперечень. 

25 листопада 2005 року Апеляційний суд Одеської області, засідаючи як суд пер-
шої інстанції, ухвалив вирок російською мовою та призначив заявнику покарання у 
виді довічного позбавлення волі. Заявник подав касаційну скаргу, написану румун-
ською мовою, яку 20 січня 2006 року Апеляційний суд Одеської області залишив без 
розгляду, зазначивши, що касаційна скарга мала бути складена російською мовою. 
Заявник подав касаційну скаргу російською мовою. 16 травня 2006 року Верховний 
Суд України у присутності прокурора, але за відсутності заявника та його захисника, 
залишив без змін вирок від 20 січня 2006 року. 

Під час відбування його покарання у державній установі «Темнівська виправна ко-
лонія (№100)» (далі — колонія), заявник декілька разів просив надати йому матері-
али справи для обґрунтування його заяви у Європейському суді з прав людини (да-
лі — Європейський суд). Декілька клопотань заявника було задоволено. 07 листопа-
да 2008 року працівник колонії подав рапорт своєму начальнику про те, що він про-
вів бесіду виховного характеру із заявником і зазначив, що «заявник намагається 
звернути увагу Європейського суду на свою кримінальну справу шляхом притягнен-
ня уваги до нібито поганих умов тримання під вартою».

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що умови його лікування як 
засудженого до довічного позбавлення волі були гіршими, ніж умови лікування ін-
ших засуджених; за статтею 6 Конвенції, що він не мав можливості ознайомитися з 
матеріалами справи, його захисник не захищав його належним чином, йому не за-
безпечили залучення перекладача і він був відсутній під час засідання Верховного 
Суду України; за статтею 34 Конвенції, що він зіткнувся з труднощами під час отри-
мання документів для обґрунтування своєї заяви до Європейського суду, і, таким чи-
ном, йому перешкоджали ефективно здійснювати своє право на подання індивіду-
альної заяви.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 6 Конвенції, Європейський суд зазначив, 
що у справі заявника Верховний Суд України засідав і як суд апеляційної, так і каса-
ційної інстанцій, а тому мав усі повноваження для розгляду справи як щодо фактів, 
так і щодо права, що вимагало участі заявника у засіданні. З огляду на те, що заявник 
не був присутнім у відповідному засіданні, Європейський суд констатував порушен-
ня пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з недотриманням принципу рівності сторін під 
час провадження у Верховному Суді України.

Щодо скарги заявника за статтею 34 Конвенції Європейський суд вказав, що заці-
кавленість адміністрації виправної колонії в спілкуванні заявника з Європейським су-
дом може характеризуватися як психологічний тиск у зв’язку з його заявою. Євро-
пейський суд дійшов висновку, що держава не дотрималася свого зобов’язання за 
статтею 34 Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню права на подання 
індивідуальної заяви.

Скаргу заявника за статтею 3 Конвенції Європейський суд відхилив як явно необ-
ґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує прийнятною скаргу на відсутність заявника під час розгляду його 

справи у Верховному Суді України, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що держава не дотрималася свого зобов’язання за статтею 34 

Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню права на подання індивідуаль-
ної заяви;

4. Постановляє, що встановлення порушень само собою становить достатню 
справедливу сатисфакцію будь-якої моральної шкоди, якої зазнав заявник;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «НАДТОЧІЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF NADTOCHIY v. UKRAINE)

(Заява № 32899/13)
Стислий виклад рішення від 20 вересня 2022 року

04 червня 2008 року Сумська міська рада (далі — Рада) в межах процесу привати-
зації безкоштовно надала заявниці земельну ділянку для будівництва житлового бу-
динку. Натомість вона використовувала земельну ділянку переважно для городни-
цтва. З цієї причини у серпні 2011 року заступник прокурора Сумської області звер-
нувся з цивільним позовом проти заявниці, вимагаючи визнати недійсним її право 
власності на земельну ділянку (далі — перше провадження). Рішенням Апеляційного 
суду Сумської області від 09 лютого 2012 року було відмовлено у задоволенні позо-
ву прокурора. У лютому 2012 року прокурор звернувся з другим позовом проти Ради 
та заявниці, посилаючись на подібні підстави (далі — друге провадження). 25 липня 
2012 року рішенням Ковпаківського районного суду міста Суми, залишеним без змін 
ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 18 січня 2013 року, визнано недійсним рішення Ради від 04 червня 2008 ро-
ку та право власності заявниці на земельну ділянку, а земельну ділянку повернуто у 
власність територіальної громади. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-
жилася за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція), що позбавлення її земельної ділянки у 
зв’язку із не зведенням багатоквартирної забудови не мало законної мети; всупереч 
принципу юридичної визначеності друге провадження, внаслідок якого її позбавили 
земельної ділянки, включало повторний розгляд питань, які були розглянуті в меж-
ах першого провадження, яке закінчилося ухваленням остаточного рішення; і вона 
не отримала жодного відшкодування шкоди, хоча була позбавлена земельної ділян-
ки внаслідок помилки органів державної влади.

У зв’язку із смертю заявниці 11 грудня 2016 року, її заяву підтримала спадкоєми-
ця. Європейський суд продовжив розгляд справи за її клопотанням.

Розглянувши скарги заявниці Європейський суд дійшов висновку, що позбавлен-
ня заявниці земельної ділянки, яку вона добросовісно отримала і використовувала 
протягом близько чотирьох років, без надання жодної компенсації чи іншого виду 
належного відшкодування поклало на неї непропорційний тягар, та констатував по-
рушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Постановляє, що пані Н. Братушка має право підтримати цю заяву замість по-

кійної заявниці;
2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції 1;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити спадкоємиці за-

явниці такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу:

(i) 10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватися, в якості відшкодування матеріальної шкоди;

(ii) 800 (вісімсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(iii) 3 750 (три тисячі сімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого подат-
ку, що може нараховуватися спадкоємиці заявниці, в якості компенсації судових та 
інших витрат, які мають бути сплачені безпосередньо на банківський рахунок, вказа-
ний паном М. Тарахкалом;

(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 заявниці щодо справедливої сатисфакції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Крюкова Юлія Михайлівна, 25.08.1978 року наро-
дження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК 
України, повідомляю, що стосовно Вас 10.10.2022 скла-
дене письмове повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінально-
му провадженні № 22022050000005043, внесеному до 
ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, за попередньою змовою групою осіб та в учас-
ті в організації незаконного референдуму на тимчасово 
окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик та відомості про здійснення спе-
ціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підо-
зрюваною у даному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Крюкової Ю. М.

Крюкова Юлія Михайлівна, 25.08.1978 року наро-
дження, зареєстроване місце проживання: Донецька 
область, м. Зугрес, вул. Станційна, б. 2, кв. 14, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.10.2022, з 09:00 до 
18:00 17.10.2022, з 09:00 до 18:00 18.10.2022 до міс-
ця тимчасової дислокації Донецької обласної проку-
ратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола 
Володимира Андрійовича (контактний номер телефо-
ну +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Бобро-
ва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних докумен-
тів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кри-
мінальному провадженні № 22022050000005043, вне-
сеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному стату-
сі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Украї-
ни, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, 
та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово оку-
пованій території України, території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Сігідіна Оксана Вікторівна, 17.08.1976 року наро-
дження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК 
України, повідомляю, що стосовно Вас 10.10.2022 скла-
дене письмове повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінально-
му провадженні № 22022050000005043, внесеному до 
ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, за попередньою змовою групою осіб та в учас-
ті в організації незаконного референдуму на тимчасово 
окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик та відомості про здійснення спе-
ціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підо-
зрюваною у даному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Сігідіної О. В.

Сігідіна Оксана Вікторівна, 17.08.1976 року наро-
дження, зареєстроване місце проживання: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Артема, б. 198-Б, кв. 75, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.10.2022, з 09:00 
до 18:00 17.10.2022, з 09:00 до 18:00 18.10.2022 до 
місця тимчасової дислокації Донецької обласної про-
куратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола 
Володимира Андрійовича (контактний номер телефо-
ну +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Бобро-
ва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних докумен-
тів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кри-
мінальному провадженні № 22022050000005043, вне-
сеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному стату-
сі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Украї-
ни, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, 
та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово оку-
пованій території України, території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Громадянин України Сарбаш Петро Валерійович, 
11.12.1986 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у 
кримінальному провадженні за № 12022050000000705 
від 18.08.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у держав-
ній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності та дер-
жавній безпеці України: перехід на бік ворога у період 
збройного конфлікту, вчинений в умовах воєнного ста-
ну.

Повний текст повідомлення про підозру розміще-
но на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України ви-
кликається підозрюваний Сарбаш Петро Валерійо-
вич, 11.12.1986 р.н., останнє відоме місце реєстрації 
та проживання за адресою: Донецька область, Марі-
упольській район, смт Нікольське, вул. Степна, 8А на 
17.10.2022 об 11:00, 18.10.2022 об 11:00 та 19.10.2022 
об 11:00 до будівлі тимчасової дислокації слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою:  
м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання 
письмового повідомлення про підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення у кримінальному прова-
дження № 12022050000000705 від 18.08.2022 за озна-
ками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України, допиту як підозрюваного, а також проведення 
інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеці-
ального досудового розслідування. 

Ювко Лариса Олександрівна, 30.05.1974 року наро-
дження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК 
України, повідомляю, що стосовно Вас 10.10.2022 скла-
дене письмове повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінально-
му провадженні № 22022050000005043, внесеному до 
ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою 
зміни меж території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, за попередньою змовою групою осіб та в учас-
ті в організації незаконного референдуму на тимчасово 
окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик та відомості про здійснення спе-
ціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підо-
зрюваною у даному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Ювко Л. О.

Ювко Лариса Олександрівна, 30.05.1974 року наро-
дження, зареєстроване місце проживання: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Марселя Кашена, б. 19, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.10.2022, з 09:00 
до 18:00 17.10.2022, з 09:00 до 18:00 18.10.2022 до 
місця тимчасової дислокації Донецької обласної про-
куратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола 
Володимира Андрійовича (контактний номер телефо-
ну +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Бобро-
ва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних докумен-
тів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кри-
мінальному провадженні № 22022050000005043, вне-
сеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному стату-
сі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Украї-
ни, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, 
та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово оку-
пованій території України, території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
У провадженні Личаківського районного суду м. Львова перебувають матеріали кримінального провадження, 

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000461 від 12 березня 2020 року за обви-
нуваченням Киви Іллі Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 
ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ст. 436 КК України. 

У зв’язку з чим Кива Ілля Володимирович, громадянин України, 02.06.1977 року народження, уродженець  
м. Полтави, у період з 29.08.2019 р. по 15.03.2022 р. — народний депутат України ІХ скликання, зареєстрований 
та останнє відоме місце проживання: вул. Ахматової Анни, 13-Д, кв. 129, м. Київ, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ст. 436 КК 
України, викликається в підготовче судове засідання, яке відбудеться 18 жовтня 2022 року о 15 годині 30 хви-
лин у приміщенні Личаківського районного суду м. Львова (місто Львів, вул. Б. Лепкого, 16, тел. 097 285 50 54),  
головуючий суддя Жовнір Г. Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України: 1) затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність 
особи у місці 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 їх-
ньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибути до суду. 

Наслідки неприбуття на виклик згідно ст. 139 КПК України, 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної осо-

би, щодо якої здійснюється провадження який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокре-
ма, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошо-
ве стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду. 

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бу-
ти застосовано привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. 
4. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний 
розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Власенко Володимир Васильович, 18.11.1971 р.н., який зареєстрований за адресою: 

Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Болгарська буд. 46 коп. 1, кв. 2, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 
278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 12022082230000223 від 
26.05.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України — а саме: привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організованою групою. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
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-rozsliduvann.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Тюрін Костянтин Віталійович, 14.08.1971 р.н., який зареєстрований за адресою: За-

порізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України буд. 55 кв. 101, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 12022082230000223 від 
26.05.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України — а саме: привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організованою групою. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
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-rozsliduvann.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Золотарьов Сергій Борисович, 19.05.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: За-

порізька обл., м. Мелітополь, вул. Мендєлєєва буд. 14, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за№ 12022082230000223 від 26.05.2022 у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України — а саме: привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організованою групою. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
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-rozsliduvann.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачені Ооржак Іван Буланович, Чинан Чаян Олександрович та Шактар-оол Кежік-оол Олександрович, інфор-

мую вас, що підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 22022270000000064 від 02.09.2022 за обвину-
ваченням вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, призначено на 09:00 год. 
03.11.2022 в Чернігівському районному суді Чернігівської області під головуванням судді Олещенко В. І.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
Ваша явка до суду як обвинувачених є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь повідомити 

про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемые Ооржак Иван Буланович, Чинан Чаян Александрович и Шактар-оол Кежик-оол Александрович, инфор-

мирую вас, что подготовительное судебное заседание по уголовному производству № 22022270000000064 от 02.09.2022 
по обвинению вас в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, назначен на 
09:00. 03.11.2022 в Черниговском районном суда Черниговской области под председательством судьи Олещенко В. И.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.
Ваша явка в суд в качестве обвиняемых обязательна.
В случае невозможности прибыть в суд по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сообщить о не-

возможности появления. Уважительные причины и последствия неприбытия человека по вызову изложены в ст. ст. 138, 
139 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ірпінський міський суд Київської області викликає у якості обвинувачених: Князєва Василя Миколайови-
ча, 21.01.1998 року народження, Кашина Михайла Олексійовича, 31.03.1998 року народження, Лаврентьєва 
В’ячеслава Анатолійовича, 21.09.1992 року народження, Мальцева Семена Костянтиновича, 18.11.1995 ро-
ку народження, Наришкіна Григорія Вікторовича, 23.02.1992 року народження, Пєскарьова Сергія Олегови-
ча, 13.05.1997 року народження, Раднаєва Альберта Баіровича, 25.03.1998 року народження, Сергієнка Дми-
тра Сергійовича, 19.06.1994 року народження, Бізяєва Андрія Сергійовича, 25.10.1988 року народження для 
розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42022112320001194 стосовно: Князєва Василя Миколайовича, Кашина Михайла Олек-
сійовича, Лаврентьєва В’ячеслава Анатолійовича, Мальцева Семена Костянтиновича, Наришкіна Григорія Ві-
кторовича, Пєскарьова Сергія Олеговича, Раднаєва Альберта Баіровича, Сергієнка Дмитра Сергійовича, Бізя-
єва Андрія Сергійовича за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого части-
ною 1 статті 438 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 10.11.2022 об 11 год. 
00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 
Мінеральна, 7. У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Одарюк М. П.
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Бойові медики зберігають життя побратимів
Михайло ЮРЧЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЗАХИСТІ КРАЇНИ. Сте-
реотип про роботу військових 
медиків донедавна вкладався 
в рамки байки про розділену 
навпіл пігулку, мовляв, одна 
її частина — від голови, друга 
— від живота. Широкомасш-
табна війна росії проти Укра-
їни відкинула геть це сприй-
няття як недолугий пережиток 
минулого.

Військові медики, які ни-
ні проходять службу в Десант-
но-штурмових військах ЗСУ, — 
це переважно ті, хто ще на по-
чатку 2022 року не мав прак-
тичного військового досвіду. 
Проте вони мають чи не найви-
щий рівень мотивації та квалі-
фікації. За період перебування 
у Збройних силах України во-
ни відчули різницю між цивіль-
ною та бойовою роботою. Вона 
не просто величезна, це про-
валля. А нинішні вправність і 
професіоналізм досягалися ви-
снажливими тренуваннями на 
полігонах.

Під танковими й артилерій-
ськими ворожими обстрілами, 
під авіаударами, в будь-яку по-
году евакуація поранених по-
братимів із найвіддаленіших і 
найгарячіших ділянок фронту 
має відбуватися оперативно й 
безперешкодно. Для цього їм 
відведено від 15 до 40 хвилин. 

І вони вкладаються в ці жорсткі 
межі, адже йдеться про життя 
бойових побратимів, яких до-
правляють до шпиталів живи-
ми. Завдяки вишколу, доведе-
ному до автоматизму, злаго-
дженим діям членів екіпажів 
медичних автомобілів і надій-
ності самої техніки. 

Нею підрозділи ДШВ забез-
печено в достатній кількості, зо-
крема завдяки технічній допо-

мозі наших міжнародних парт-
нерів. Хоч іноді для евакуації по-
ранених доводиться використо-
вувати те, що під рукою, — від 
МТЛБ до звичайної вантажівки. 
Але життя наших воїнів тут зви-
кли цінувати якнайвище. 

«Це робота не для кожного, 
— розповідає медик евакуацій-
ного відділення медичної роти 
одного з підрозділів ДШВ, який 
бере участь у визволенні півдня 

нашої країни від російських оку-
пантів. — Надто велику відпо-
відальність покладено на нас. 
А першу допомогу часто дово-
диться надавати без найменшо-
го натяку на стерильність. У ци-
вільному житті в будь-якого лі-
каря волосся стало б дибки ли-
ше від думки про це. Однак ві-
йна диктує свої умови».

Бойові медики прийняли їх — 
до нашої спільної Перемоги.

Ультразвукове дослідження в польових умовах за допомогою смартфона  
тут уже давно стало звичним

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

мляю, що 12.10.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 22022130000000309 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким Черепня Олег Миколайович, 
08.08.1990 року народження, проживаючий за адресою: Луганська область, 
Сєвєродонецький район, с. Червонопопівка, пров. Зелений, буд. 2, підозрю-
ється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з 
виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій те-
риторії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про 
процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Черепня Олег Миколайович, 08.08.1990  р.н., проживаю-

чий за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, с. Червоно-
попівка, пров. Зелений, буд. 2, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фактич-
ним місцерозташуванням за адресою: вул. Москворецька, 19, м. Кам’янське 
Дніпропетровської області, до заступника начальника відділу нагляду за до-
держанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочин-
ністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією 
України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональ-
ною злочинністю Луганської обласної прокуратури Рибалкіна Віталія Олего-
вича (каб. 510), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 17.10.2022, о 10 год. 00 
хв. 18.10.2022, о 10 год. 00 хв. 19.10.2022 для отримання письмового повідо-
млення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022130000000309 від 
22.07.2022. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст. ст. 138, 139 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні Віталій РИБАЛКІН

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

повідомляю, що у кримінальному провадженні № 22022150000001719 
від 28.09.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України, слідчим відділом УСБУ в Мико-
лаївській області складено письмове повідомлення Тістолу Костянтину 
Олеговичу, 25.03.1978 року народження, уродженцю м. Миколаїв Ми-
колаївської області, українцю, громадянину України, зареєстрованого та 
проживаючого за останньою відомою адресою: Миколаївська область, 
Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. Громадянська, буд. № 61, про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України - добровільне зайняття громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адмі-
ністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, 
а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або ре-
ферендумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до 
проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасо-
во окупованій території. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Тістол Костянтин Олегович, зареєстрований та прожива-

ючий за останньою відомою адресою: Миколаївська область, Микола-
ївський р-н м. Миколаїв, вул. Громадянська, буд. № 61, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 14 жовтня 
2022 року на 10 годину, 15 жовтня 2022 року на 10 годину та 16 жов-
тня 2022 року на 10 годину в каб. №115 до слідчого слідчого відділу 
УСБУ в Миколаївській області Білоус І.А. за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Спаська, 40, для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України, та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 22022150000001719. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. Звертаємо увагу, 
що неприбуття на виклик є підставою для здійснення спеціального до-
судового розслідування.

Прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя Шаль В. В. відповідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276, 
277, 278 КПК України повідомляє, що у кримінальному провадженні, 
внесеному до ЄРДР 26.07.2022 під № 42022010000000093 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Коро-
він Денис Володимирович, 21.07.1987 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: бульвар І. Франка, 13 м. Сімферополь, Автоном-
на Республіка Крим, підозрюється у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України — у порушенні зако-
нів та звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що полягало у 
вчиненні умисного нелегального ув’язнення Єсипенка В. Л., нелюдсько-
го поводження з ним як особою, яка  перебуває під захистом Конвен-
ції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 (рати-
фікована УРСР 03.07.1954, набрала чинності для України 03.01.1995). 
Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуаль-
ні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https:// www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
tavidomostipro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя від-
повідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликає Коровіна Дениса Во-
лодимировича, 21.07.1987 року народження, (останні відомі місця про-
живання: бульвар І. Франка, 13 м. Сімферополь, Автономна Республіка 
Крим) на 17.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022 на 11 год. 00 хв до кабіне-
ту 406 а прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя Шаль В.В., розташованого у приміщенні прокуратури 
Автономії за адресою вул. Ділова, 24, м. Київ, для вручення повідомлен-
ня про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному 
провадженні  № 42022010000000093 від 26.07.2022  за ознаками злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

У разі неявки особи до прокуратури Автономії, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням.

Повістка про виклик 
Громадянин України Лисенко Костянтин Сергійович, 13.12.1982 р.н., зареєстрований за 

адресою: Запорізька обл., Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Героїв Праці, буд. 13, 
кв. 70, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16 жовтня 
2022 року о 10 год. 00 хв. в каб. № 107 УСБУ в Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, буд. 62), для вручення повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №12022243060000334 від 
28.04.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ 
Бандура Володимир Володимирович, 15.07.1990 р.н., що мешкає за адресою: Донецька 

область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, 35, 12.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022 року у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 годин до Першого слідчого відділу Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за адресою: м Дніпро, 
проспект Гагаріна, 26, каб.224 для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінально-
му провадженні № 62021050010000705 від 28.12.2021 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 
КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, об-
рання запобіжного заходу та проведення інших слідчих дій у якості підозрюваного, відповід-
но до вимог ст. ст. 42, 45-48, 54, 183-184, 278 КПК України.

Втрачене свідоцтво 
про право власності на житло 

за адресою: вул. Арсенічева, 72, 
кв. 47, м. Кам’янське 

Дніпропетровської області, 
видане на ім’я Задорожньої 

Людмили Леонідівни, 
вважати недійсним.
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