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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ

«Урядовий кур’єр» за 
сприяння пресофіцерів 
підрозділів ЗСУ розповідає 
про героїчні будні українських 
захисників і захисниць

Одне із захоплень десантника 
Данила Зубка — роздивлятися 
книжкові полиці у визволених 
містечках і селах, аби зрозуміти, 
як і чим жили люди

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Наш щит, наш мур, наші герої

ДЕРЖАВНЕ СВЯТО. Сьогодні наша країна відзначає  
День Збройних сил України

8
ГЕРОЯМ СЛАВА!

Льотчик-винищувач із Полтавщини 
Вадим Ворошилов за один виліт 
збив п’ять дронів-камікадзе, відвів 
свій уражений літак якнайдалі від 
населеного пункту й катапультувався

Збройні cили 

України сьо-

годні — це хо-

робрість, зви-

тяжність та 

надія  україн-

ців. Надія Укра-

їни. На їхніх бо-

йових плечах — 

роки захисту 

нашої Батьків-

щини.

Увесь світ 

бачить: міць ЗСУ непохитна, як і наша ві-

ра в них. Навіть крізь найтемнішу темряву 

українські воїни несуть за собою на звільне-

ні території світло добра та свободи, світ-

ло Українського незалежного майбутнього.

Символічно, що сьогодні, 6 грудня, ми та-

кож згадуємо початок Першого зимового по-

ходу Дієвої армії УНР у 1919 році.

Українські воїни ніколи не здавалися. 

І більш ніж через століття Збройні cили 

України продовжують боротьбу. Україна 

понад усе! 

Дякуємо Збройним cилам України за кожен 

день, кожну хвилину нашої свободи. Шануємо 

пам’ять кожного, хто віддав за це життя.  

Герої не вмирають! 

Слава Україні!

Слава ЗСУ!

Прем’єр-міністр України  

Денис ШМИГАЛЬ

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2023 рік – безкоштовна.

Розпочато передплату на 2023 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
На рік          480 грн    840 грн  

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бондаренко Костянтин Іванович, 06 вересня 1978 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК 

України Вам повідомляється про підозру у  кримінальному провадженні за № 42017130610000130 від 17.03.2017 року у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Телли Олег Олегович, 8 жовтня 1990 р.н. у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42015130610000461 від 18 листопада 2015 року у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Калінін Олександр Сергійович, 06.05.1983 року народження, у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 
КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  № 42015130610000192 від 12.06.2015 за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України  у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримі-
нального кодексу України, а саме дезертирстві.

Громадянка України Пшенична Аліна Сергіївна, 19 вересня 1988 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 4201513061000086 від 25 лютого 2015 року у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України, а саме дезертирстві.

Громадянин України Онищенко Андрій Вікторович, 10 січня 1974 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  № 42015130610000011 від 14 січня 2015 року у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 407 Кримінального кодексу України, а саме самовільному залишенні вій-
ськової частини.

Громадянин України Добранчев Сергій Сергійович, 26 грудня 1992 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42015130610000205 від 19 червня 2015 року  у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Кухно Михайло Вікторович,  01 лютого 1988 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42014130610000095 від 24 грудня 2014 року у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Пустовіт Сергій Васильович, 25 червня 1993 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42015130610000094 від 28 лютого 2015 року у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 11 та 12 грудня 2022 року на 09:00 год. до Другого слідчо-
го відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, допиту в якості підозрюваного та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуаль-

не керівництво у кримінальному провадженні № 42016000000003302 за підозрою Євдокімової 

Олени Олександрівни, 07.06.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-

ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достат-

ньо доказів для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів до-

судового розслідування іншій стороні та вручення обвинувального акта.

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюва-

ній Євдокімовій Олені Олександрівні, 07.06.1981 р.н., прибути до прокуратури Автономної Рес-

публіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 08 грудня 2022 

року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Євтушен-
ко Володимир Миколайович, 23.03.1975 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Сєвєродонецький район, м. Лисичанськ, вул. Одеська, буд. 22, кв. 6 на 10 годину 00 хвилин 
10.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 (фактична адреса), для вручення письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни у кримінальному провадженні № 22022130000000466 від 08.09.2022, допиту у якості підо-
зрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, 
у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового роз-
слідування.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2022 р. № 1351 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів з рахунка для задоволення потреб 

охорони здоров’я
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охо-

рони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  26 квітня 
2022 р. № 491 «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення по-
треб охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 39, ст. 2076, № 79,  
ст. 4754), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 2 грудня 2022 р. № 1351

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів з рахунка  

для задоволення потреб охорони здоров’я
1. Пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
«Секретар комісії забезпечує:
підготовку засідань комісії, зокрема інформування членів комісії про час скликання 

засідання комісії та питання, які передбачається винести на її розгляд;
черговість розгляду пропозицій, поданих одержувачами коштів;
ведення діловодства комісії;
попередній розгляд пропозицій, поданих одержувачами коштів, на відповідність ви-

могам, установленим за формою, визначеною МОЗ;
письмове інформування голови комісії про пропозиції, подані одержувачами коштів.
У разі невідповідності пропозицій, поданих одержувачами коштів, вимогам, установ-

леним за формою, визначеною МОЗ, секретар комісії письмово інформує про це голову 
комісії, який у строк,  що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання інформації, при-
ймає рішення щодо їх повернення для доопрацювання. Доопрацьовані пропозиції, що на-
дійшли повторно, розглядаються відповідно до пункту 8 цього Порядку.».

2. Доповнити Порядок пунктом 81 такого змісту:
«81. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» після здійснення закупів-

лі товарів і послуг за напрямами, визначеними абзацами другим і шостим пункту 4 цього 
Порядку, інформує МОЗ про обсяг закуплених товарів і послуг та потреби закладів охо-
рони здоров’я у зазначених товарах і послугах.

МОЗ на підставі зазначеної інформації приймає рішення про розподіл товарів і послуг 
між закладами охорони здоров’я.».

3. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливос-
тей здійснення публічних  закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбаче-
них Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний ві-
сник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 грудня 2022 р. № 1352 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України 

від 3 вересня 2008 р. № 777  
і від 17 червня 2020 р. № 507 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офі-

ційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202) і від 17 черв-
ня 2020 р. № 507 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 52, ст. 1628) зміни, що до-
даються. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2022 р. № 1352

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 17 червня 2020 р. № 507
1. Пункт 33 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів госпо-

дарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 3 вересня 2008 р. № 777, після абзацу першого доповнити новим аб-
зацом такого змісту:

«У разі виникнення необхідності у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану ко-
мітет з призначення може прийняти рішення про внесення змін до вимог до претен-
дента на посаду члена наглядової ради та повернення до попередніх етапів відбору.». 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Пункт 4 Положення про Міністерство енергетики України, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 507, доповнити підпунк-
том 591 такого змісту:

«591) бере участь у формуванні гендерної політики та в межах повноважень, пе-
редбачених законом, здійснює заходи з реалізації рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та заходи, спрямовані на усу-
нення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права;».

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

(Заява № 55064/18 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 10 листопада 2022 року

У цій справі родичі заявників загинули за різних обставин. Заявники скаржилися 
на непроведення ефективного розслідування смерті їхніх родичів. Зокрема, заявни-
кам відмовляли у порушенні кримінальних справ, справи неодноразово повертали на 
додаткове розслідування внаслідок невжиття слідчими необхідних заходів.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтею 2, пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на непроведення ефективного 
розслідування смерті їхніх родичів.

Європейський суд вирішив, що ці скарги мають розглядатися за статтею 2 Кон-
венції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд наголосив, що не кожне розслі-
дування обов’язково має бути успішним або дійти висновку, який співпадає з викла-
дом подій скаржника, проте воно, у принципі, має бути здатним призвести до вста-
новлення фактів справи, а якщо твердження виявляться правдивими — до встанов-
лення та покарання винних осіб.

Європейський суд зазначив, що у цій справі розслідування характеризувалися різ-
ними недоліками, які підірвали здатність органів досудового розслідування встано-
вити обставини смерті родичів заявників і відповідальних осіб, якщо такі були.

Посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, Європей-
ський суд дійшов висновку, що проведені у цих справах розслідування не відповіда-
ли критерію ефективності та констатував порушення процесуального аспекту пунк-
ту 1 статті 2 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 2 Конвен-

ції у зв’язку з непроведенням ефективного розслідування смерті родичів заявників;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які 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».

СПРАВА «ЦМОКАЛОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF TSMOKALOV v. UKRAINE)

(Заява № 15524/13)
Стислий виклад рішення від 03 листопада 2022 року

Заявник є особою з інвалідністю з дитинства та страждає на низку хронічних за-
хворювань. Він перебував на лікуванні у трьох державних лікарнях, де йому постави-
ли помилковий діагноз та надавали незареєстровані лікарські засоби, у зв’язку з чим 
стан його здоров’я погіршився. За твердженням заявника під час лікування в одній з 
лікарень його роздягали та демонстрували студентам-медикам і клінічним ординато-
рам як «пацієнта з рідкісною хворобою».

З 2003 року заявник намагався подати заяву про вчинення кримінального право-
порушення персоналом лікарень, але безуспішно. Щонайменше чотири рази у період 
з 2006 до 2011 року прокуратура Закарпатської області відмовляла у порушенні кри-
мінальної справи за його скаргами. Згодом ці постанови скасовували вищі прокуро-
ри і у лютому 2012 року прокуратура порушила кримінальну справу щодо посадових 
осіб лікарні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків і підробки до-
кументів. Згідно з твердженням заявника провадження триває.

У серпні 2004 року заявник також подав цивільний позов проти лікарень, вима-
гаючи відшкодування моральної шкоди та матеріальної шкоди. У вересні 2012 ро-
ку Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ 
встановив факт неналежного виконання професійних обов’язків медичними праців-
никами у зв’язку з лікуванням заявника у лікарнях і присудив йому 10 000 гривень в 
якості відшкодування моральної шкоди, залишивши позов про відшкодування мате-
ріальної шкоди без задоволення. За 4 роки заявнику було сплачено повну суму від-
шкодування.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
— Конвенція), що провадження за позовом про відшкодування шкоди було неефек-
тивним, оскільки національні суди не врахували всі випадки втручання в його при-
ватне життя, а також за статтею 6 Конвенції на надмірну тривалість цього проваджен-
ня, яке тривало понад дванадцять років, включаючи етап примусового виконання.

Розглянувши скарги заявника за статтею 8 Конвенції, Європейський суд зазна-
чив, що заявник скористався двома засобами юридичного захисту, доступними йому 
в національній судовій системі, однак ніщо не виправдовує тривалість кримінального 
провадження, яке триває вже більше вісімнадцяти років без будь-яких результатів. 
Щодо цивільного провадження Європейський суд зазначив, що національним судам 
знадобилося більше восьми років, аби ухвалити остаточне рішення про відшкодуван-
ня шкоди, та ще чотири роки, аби ухвала була виконана органами державної влади.

Крім того, Європейський суд зауважив, що хоча національні суди визнали пору-
шення прав заявника у зв’язку з помилкою в його діагнозі та наданням йому нена-
лежного лікування, суди не оцінили належним чином усі твердження заявника та не 

здійснили належного судового реагування, яке відповідало б вимогам захисту пра-
ва на особисту недоторканість. Європейський суд констатував порушення статті 8 
Конвенції.

Щодо скарги заявника за статтею 6 Конвенції Європейський суд вказав на відсут-
ність необхідності окремо розглядати прийнятність або суть цієї скарги з огляду на 
його висновки за статтею 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з триваліс-

тю провадження про відшкодування шкоди;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 5 900 

(п’ять тисяч дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертова-
на в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму 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 заявника щодо справедливої сатисфакції».
 

СПРАВА «ШАПКІН І МАКОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHAPKIN AND MAKOVSKYY v. UKRAINE)

(Заява № 13795/20 та № 19927/21)
Стислий виклад рішення від 10 листопада 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржи-
лися за пунктом 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на недоліки у провадженні щодо перегляду законності триман-
ня їх під вартою.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд, зазначив, що держава, яка за-
проваджує  другий рівень судової інстанції для розгляду питання законності триман-
ня під вартою та розгляду клопотань про звільнення з-під варти, повинна в принци-
пі забезпечити, щоб особи, позбавлені свободи, користувалися на етапі оскарження 
такими самими гарантіями, як і в першій інстанції. Посилаючись на рішення у справі 
«Харченко проти України», Європейський суд констатував порушення пункту 4 стат-
ті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 4 статті 5 Конвенції у 

зв’язку з недоліками у провадженні щодо перегляду законності тримання під вартою;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту 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».

СПРАВА «РАМАЗОНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF RAMAZONOV v. UKRAINE)
(Заява № 31754/20 та № 21598/21)

Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року
Заявник тримався під вартою у державній установі «Черкаський слідчий ізоля-

тор».
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-

жився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність у на-
ціональному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд нагадав, що під час встановлен-
ня, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Кон-
венції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливовим 
чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими 
недоліками. Посилаючись на свою попередню практику Європейський суд дійшов 
висновку, що у цій справі умови тримання заявника під вартою були неналежними, а 
також, що заявник не мав у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного 
захисту та констатував порушення статей 3 і 13 Конвенції.

Розглянувши інші скарги заявника, Європейський суд дійшов висновку, що вони 
також свідчать про порушення положень Конвенції.

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

зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному 
законодавстві ефективного засобу юридичного захисту;

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

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 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».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА



Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02.12.2022 (судова справа  
№ 201/9490/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22022130000000315 від 20.07.2022 стосовно підозрюваної Луцишеної Наталії Борисівни, 12.11.1967 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. У зв’язку із ухва-
леним судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінально-
му провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України  
підозрюваній Луцишеній Н.Б., 12.11.1967 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно з’явитись 10.12.2022 о 10:00, 
11.12.2022 о 10:00, 12.12.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, буд.7 для допиту в якості підозрюва-
ної, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам 
необхідно з’явитись 22.12.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 7 для вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів ін-
шій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального провадження. 

Також, Вам необхідно з’явитись 23.12.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досу-
дового розслідування та відібрання розписки про їх отримання. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового роз-
гляду. 

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.12.2022 (справа  
№ 201/9325/22, провадження №1-кс/201/3474/2022) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000184 від 01.06.2022 стосовно підозрюваного 
Міляєва Юрія Олександровича, 17.10.1961 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування,  
підозрюваний Міляєв Юрій Олександрович 17.10.1961 року народження, проживаючий за адресою:  
Луганська область, Сватівський район,  смт. Білокуракине, кв. Миру, 21/1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000184 від 01.06.2022 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, за фактичним місцерозташуванням за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка,  буд. 7 на 12.12.2022 о 10:00, на 13.12.2022 о 10:00, на 14.12.2022 о 10:00, для  допиту в якості підозрю-
ваного, проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Також, Міляєв Юрій Олександрович викликається 16.12.2022 о 10:00  до слідчого відділу 3 управління 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шев-
ченка, буд. 7, для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог   
ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме, для надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні №22022130000000184 від 01.06.2022 та ознайомлення з 
ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового роз-
гляду.

Телефон для зв’язку: 0668468154. 

Повідомлення 
 про постановлення слідчим суддею ухвали   

про здійснення спеціального досудового розслідування
м. Харків               02 грудня 2022 року
Бараннік Леонід Леонідович, 25.08.1992 року народження, громадя-

нин України, на підставі ст. ст. 36, 135 КПК України, Вам у криміналь-
ному провадженні № 62022170020001046 від 18.11.2022 повідомля-
ється про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022170020001048 від 18.11.2022 стосовно підозрюваного Баранні-
ка Л. Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції 2014 року).

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

Бараннік Леонід Леонідович, 25.08.1992 року народження, місце меш-
кання: вул. Новоселівська, будинок № 23 м. Вовчанськ Чугуївського ра-
йону Харківської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитись 09.12.2022; 10.12.2022; 11.12.2022 о 12 год. 00 
хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто 
Харків (каб. № 6) для допиту в якості підозрюваного та проведення ін-
ших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин 

України Кізілов Дмитро Олександрович, 11.09.1985 року народження, 
зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, 
смт. Веселе, вул. Меліораторів, буд. 2-1, повідомляється, що 03.12.2022 
у кримінальному провадженні №22022080000002189 від 09.11.2022 від-
носно нього складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. 
З текстом письмового повідомлення про підозру можна ознайомитися 
за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кізілов Дмитро Олександрович, 11.09.1985 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Ме-
літопольський р-н, смт. Веселе, вул.Меліораторів, буд. 2-1, повідомля-
ється, що відповідно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він ви-
кликається 10 та 11 грудня 2022 року на 10год.00хв. у кабінет № 111  
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62, для допиту та проведення інших слідчих і процесуальних дій 
як підозрюваний у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин 

України Ворон Олександр Олександрович, 05.10.1987 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський 
р-н, смт Веселе, вул. Вишнева, буд. 50, повідомляється, що 03.12.2022 
у кримінальному провадженні №22022080000002189 від 09.11.2022 від-
носно нього складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК Украї-
ни - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. 
З текстом письмового повідомлення про підозру можна ознайомитися 
за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Ворон Олександр Олександрович, 05.10.1987 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелі-
топольський р-н, смт. Веселе, вул. Вишнева, буд. 50, повідомляється, що 
відповідно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він викликається 10 
та 11 грудня 2022 року на 10год.00хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізь-
кій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для до-
питу та проведення інших слідчих і процесуальних дій як підозрюваний 
у кримінальному провадженні №22022080000002189 від 09.11.2022. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин України Овдієнко Сергій Миколайович, 

22.03.1983 року народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Веселе, 
вул. Молодіжна, буд. 9, кв.8, повідомляється, що 03.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022 відносно нього складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України - добровільне зайняття громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. З текстом письмового повідо-
млення про підозру можна ознайомитися за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
громадянин України Овдієнко Сергій Миколайович, 22.03.1983 року народження, зареєстрований за адресою: 

Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Веселе, вул. Молодіжна, буд. 9, кв.8, повідомляється, що відпо-
відно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він викликається 10 та 11 грудня 2022 року на 10год.00хв. у кабі-
нет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту та прове-
дення інших слідчих і процесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин України Куцак Дмитро Віталійович, 

30.06.1985 року народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Весе-
ле, вул. Миру, буд. 166а, повідомляється, що 03.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022 відносно нього складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України - добровільне зайняття громадянином України посади в не-
законних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. З текстом письмового повідо-
млення про підозру можна ознайомитися за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
громадянин України Куцак Дмитро Віталійович, 30.06.1985 року народження, зареєстрований за адресою: За-

порізька область, Мелітопольський р-н, смт. Веселе, вул. Миру, буд. 166а, повідомляється, що відповідно до ви-
мог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він викликається 10 та 11 грудня 2022 року на 10год.00хв. у кабінет № 111 
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту та проведення інших 
слідчих і процесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні №22022080000002189 від 09.11.2022. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин України Сіліфонов Владислав Юрійович, 

27.09.1989 року народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Весе-
ле, вул. Південна, буд. 146, повідомляється, що 03.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022 відносно нього складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України - добровільне зайняття громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. З текстом письмового повідо-
млення про підозру можна ознайомитися за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
громадянин України Сіліфонов Владислав Юрійович, 27.09.1989 року народження, зареєстрований за адре-

сою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Веселе, вул.Південна, буд. 146, повідомляється, що відпо-
відно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він викликається 10 та 11 грудня 2022 року на 10год.00хв. у кабі-
нет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту та прове-
дення інших слідчих і процесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин України Микитюк Сергій Володимирович, 

01.12.1975 року народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Весе-
ле, вул. Заводська, буд. 24, повідомляється, що 03.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022 відносно нього складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України - добровільне зайняття громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. З текстом письмового повідо-
млення про підозру можна ознайомитися за посиланням https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
громадянин України Микитюк Сергій Володимирович, 01.12.1975 року народження, зареєстрований за адре-

сою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт. Веселе, вул.Заводська, буд. 24, повідомляється, що відпо-
відно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він викликається 10 та 11 грудня 2022 року на 10год.00хв. у кабі-
нет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту та прове-
дення інших слідчих і процесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні №22022080000002189 
від 09.11.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

Повідомлення про постановлення слідчим суддею ухвали   
про здійснення спеціального досудового розслідування

м. Харків         02 грудня 2022 року
Агафонов Володимир Сергійович, 26.12.1996 року народження, громадянин України, на підставі ст. ст. 36, 

135  КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020001046 від 18.11.2022 повідомляється 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 62022170020001046 від 18.11.2022 стосовно підозрюваного Агафонова В. С. у вчи-
ненні 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
Агафонов Володимир Сергійович, 26.12.1996 року народження, місце мешкання: вул. Київська, будинок  

№ 50-а м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитись 09.12.2022; 10.12.2022; 11.12.2022 о 10 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості під-
озрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Зайченко Євгеній Володимирович, 09.02.1978 року народження, у відповіднос-

ті до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12022226300000044 від 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення — проступку, передба-
ченого ч. 1 ст. 111-1 КК України тобто, у вчиненні колабораційної діяльності, а саме: публічне заперечен-
ня громадянином України здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики громадянином Украї-
ни до підтримки рішень, дій держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формування-
ми, окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету Украї-
ни на тимчасово окуповані території України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Зайченко Євгеній Володимирович, 09.02.1978 року народження, відповідно до вимог  

ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 12, 14 та 16 грудня 2022 року о 14:00 год (12.12.2022), о 
15:00 год (14.12.2022 та 16.12.2022) до сектору дізнання відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області для допиту в якості підозрюваного, а та-
кож проведенні інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022226300000044 від 11.10.2022 в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 КПК 
України.
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оголошення

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні 

№ 52017000000000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за обвинуваченням Савича Ана-
толія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 27 частиною 2 стат-
ті 364 КК України, Цвігуна Віталія Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною  2 стат-
ті 364 КК України та Нікіфорова Валерія Віталійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною  
2 статті 364 КК України.

24.11.2022 прийняте рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно Савича Анатолія Володими-
ровича, 22.09.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, 5, кв. 76; повідомити обвинуваченого 
Савича А.В. про прийняте рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно нього шляхом розміщен-
ня цієї інформації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті су-
ду. Повістки про виклик обвинуваченого Савича А. В. та інформацію про процесуальні документи надсилати та публікува-
ти відповідно до вимог ст. 323 КПК України.

Вищий антикорупційний суд у порядку ч.8 ст. 135, ч. 3 ст. 323 КПК України викликає в судові засідання Савича Анатолія 
Володимировича, 22.09.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, 5, кв. 76, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 27 частиною 2 статті 364 КК України, які 
відбуватимуться у приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, зал с/з № 4. Судові 
засідання призначені на 13.12.2022 на 11:30, 20.12.2022 на 08:00, 21.12.2022 на 13:00, 22.12.2022 на 13:00.  

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

Головуючий суддя Віра МИХАЙЛЕНКО

Оголошення про виклик до суду

У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні № 42017110330000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 18.01.2017 за обвинуваченням Штепенка Вадима Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час обвинувачений Штепенко В. В. перебуває на тимчасово окупованій території Укра-
їни в місті Херсон, в зв’язку з цим 26.09.2022 Суд прийняв рішення повістки про виклик обвину-
ваченого Штепенка В. В. публікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження.

Вищий антикорупційний суд у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України викликає в судове засідання 
Штепенка Вадима Валентиновича, народився 17.05.1965, по справі за обвинуваченням Штепен-
ка Вадима Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 
КК України, яке відбудеться у приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, 
проспект Перемоги, 41, зал с/з № 7. Судове засідання призначене на 12.12.2022 на 08 год 00 хв. 

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

Головуючий суддя Віталій ДУБАС

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Погорєлого Д. В.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно грома-
дянина РФ Погорєлого Дмитра Вікторовича, 04.10.1977 р.н., підозрю-
ваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального ко-
дексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 9 груд-
ня 2022 року о 15 год. 00 хв. в каб. №242 до слідчого відділу Управлін-
ня Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, 
м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-408 для здійснення проце-
суальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК України та вручення обви-
нувального акта у кримінальному провадженні № 22022260000000122 
від 01.12.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Піскарьова В. І.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно грома-
дянина РФ Піскарьова Василя Івановича, 08.11.1963 р.н., підозрюва-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального ко-
дексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Піскарьов Василь Іванович (Пискарев Василий Ива-

нович), 08.11.1963 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ-
хідно з’явитися 9 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. в каб. №241 до слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій облас-
ті (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-441 
для здійснення процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни та вручення обвинувального акта у кримінальному провадженні  
№ 22022260000000118 від 01.12.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Пірога Д. Ю.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно грома-
дянина РФ Пірога Дмитра Юрійовича, 27.06.1980 р.н., підозрюваного 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодек-
су України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Пірог Дмитро Юрійович (Пирог Дмитрий Юрье-

вич), 27.06.1980 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 9 грудня 2022 року о 09 год. 00 хв. в каб. №241 до слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій облас-
ті (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-441 
для здійснення процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни та вручення обвинувального акта у кримінальному провадженні  
№ 22022260000000119 від 01.12.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Плотнікова В. М.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно гро-
мадянина РФ Плотнікова Володимира Миколайовича, 30.11.1961 р.н., 
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримі-
нального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Плотніков Володимир Миколайович, 30.11.1961 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 9 грудня 
2022 року об 11 год. 00 хв. в каб. №242 до слідчого відділу Управлін-
ня Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, 
м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-408 для здійснення проце-
суальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК України та вручення обви-
нувального акта у кримінальному провадженні № 22022260000000121 
від 01.12.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваної Пилипенко О. В. 
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно грома-
дянки РФ Пилипенко Ольги Василівни, 04.01.1966 р.н., підозрюваної 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодек-
су України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка РФ Пилипенко Ольга Василівна (Пилипенко Ольга Васи-

льевна), 04.01.1966 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ-
хідно з’явитися 9 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. в каб. №244 до слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій облас-
ті (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-409 
для здійснення процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни та вручення обвинувального акта у кримінальному провадженні  
№ 22022260000000120 від 01.12.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваної Півненко В. М.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно грома-
дянки РФ Півненко Валентини Миколаївни, 14.06.1947 р.н., підозрюва-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального ко-
дексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка РФ Півненко Валентина Миколаївна (Пивненко Вален-

тина Николаевна), 14.06.1947 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
Вам необхідно з’явитися 9 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. в каб. 
№244 до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чер-
нівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон 
(0372) 595-409 для здійснення процесуальних дій, виконання вимог 
ст. 290 КПК України та вручення обвинувального акта у кримінальному 
провадженні № 22022260000000123 від 01.12.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОзРу
Повідомлення про підозру від 05.12.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
України Солонецького Павла Миколайовича, 29.03.1962 р.н., підозрю-
ваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28  ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Солонецького П. М. 

Підозрюваний Солонецький Павло Миколайович, 29 березня 1962 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Харківська обл. Великобур-
луцький р-н, смт. Вільча, вул. Ярова, буд. 18, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 об 11 год. 00 хв. 
як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрю-
ваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здій-
снення досудового розслідування до старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах 2 відділу 3 управління досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Володимирівни, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОзРу
Повідомлення про підозру від 05.12.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
України Ковбаси Олександра Олександровича, 11.10.1975 р.н., підозрю-
ваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Ковбаси О. О. 

Підозрюваний Ковбаса Олександр Олександрович, 11 жовтня 1975  
року народження, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Вели-
кобурлуцький р-н, смт Приколотне, вул. Жовтнева, буд. 24, кв. 38, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.12.2022, 13.12.2022, 
14.12.2022 о 12 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідо-
млення про підозру під час здійснення досудового розслідування до 
старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 3 управлін-
ня досудового розслідування Головного слідчого управління СБ Укра-
їни Дулі Валентини Володимирівни, за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОзРу
Повідомлення про підозру від 05.12.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
України Понамарьова Олександра Сергійовича, 14.01.1984 р.н., підозрю-
ваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28  ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Понамарьова О. С. 

Підозрюваний Понамарьов Олександр Сергійович, 14 січня 1984 року 
народження, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Великобур-
луцький      р-н, смт. Приколотне, вул. Лісна, буд. 20А, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам 
необхідно з’явитися 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 о 13 год. 00 хв. 
як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрю-
ваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здій-
снення досудового розслідування до старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах 2 відділу 3 управління досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Володимирівни, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОзВОЛу  
НА зДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСуДОВОГО РОзСЛІДуВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
29.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22022080000001897 від 03.10.2022 за під-
озрою Авраменка Миколи Олексійовича, 25.08.1991 року народження у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає Авра-

менка Миколу Олексійовича, 25.08.1991 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Токмак, вул. Шевченка, буд. 14, 
кв. 77, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також 
отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22022080000001897 від 03.10.2022 у 
період часу з 10:00 до 12:00 07-08.12.2022 до службового кабінету № 108 слід-
чого відділу Управління СБ України в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ  
в Запорізькій області М. Щірий

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОзВОЛу  
НА зДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСуДОВОГО РОзСЛІДуВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
23.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22022080000001898 від 03.10.2022, за під-
озрою Кузьменка Олексія Миколайовича, 11.10.1977 року народження у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає Кузь-

менка Олексія Миколайовича, 11.10.1977 року народження, зареєстровано-
го за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Токмак, вул. Толстого, 
буд. 95, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також 
отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22022080000001898 від 03.10.2022 у 
період часу з 10:00 до 12:00 07-08.12.2022 до службового кабінету № 108 слід-
чого відділу Управління СБ України в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ  
в Запорізькій області М. Щірий

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає обвинуваче-
ну Шапурову Олену Олександрівну, 16.11.1976 р.н. (місце реєстрації 
пр. 50-річчя Перемоги, 31, кв. 29, м. Мелітополь, Запорізька область) 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 08 грудня 2022 року о 09 годині 40 хвилин під головуванням суд-
ді Тучкова С. С.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться у примі-
щенні Комунарського районного суду м. Запоріжжя вул. Європейська, 
7, м. Запоріжжя.

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



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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування стосовно підозрюваної заболотської А. В.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-

ального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000642 від 20.07.2022 стосов-
но Заболотської Анжели Володимирівни, 25.08.1975 року народження, громадянки України, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: Донецька область, Лиманський район, с. Рубці, вул. Лісна, буд. 17а, підозрюваної у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної заболотської А. В. при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Заболотська Анжела Володимирівна, 25.08.1975 року народження, громадянка України, остан-

нє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область, Лиманський район, с. Рубці, вул. Лісна, буд. 17а, у 
відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10.12.2022 у період часу з 09:00 до 
13:00 до приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка, буд. 7, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Заїки Вадима Васильовича, для пові-
домлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №12022050000000642, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022, в 
якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОзРу
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та положень глави 11 КПК України повідомляю, що 02.12.2022 в кри-

мінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221080000559 від 
07.10.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Левченко Руслан 
Сергійович, 01.04.1991р.н., підозрюється в  добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, оскільки перебуваючи на тимчасово оку-
пованій території м. Балаклія Харківської області, у період часу з 07.06.2022 року по середину серпня 2022 року, 
більш точний час встановити з об’єктивних причин не виявилось можливим, Левченко Р.С., реалізуючи свій зло-
чинний умисел, направлений на допомогу державі-агресору та її незаконним правоохоронним органам з метою 
завдання шкоди Україні, почав виконувати обов’язки з патрулювання вулиць  м. Балаклія, Ізюмського району, 
Харківської області у складі групи спільно з військовослужбовцями російської федерації, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Левченко Руслан Сергійович, 01.04.1991 р.н., у відповідності до ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись 12.12.2022 о 10 год, 13.12.2022 о 10 год., 14. 12.2022 о 10 год. до кабінету № 9 ВП №1 
Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33, для вручення Вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а також вру-
чення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього, в рамках 
кримінального провадження № 12022221080000559 від 07.10.2022 в якості підозрюваного.

Прокурор Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Богдан БУКЛЕЙ

Повістка  про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Нещерета Іван Володимирович, 05.04.1985 

р.н., останнє відоме місце проживання: м. Старобільськ, вул.
Щорса, 18, на підставі ст.ст. 134, 135,  297-5, 323 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 20.12.2022 на 11 год. 00 хв., до 
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської облас-
ті, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал 20, для  розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Нещерета Івана Володимировича, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  ст. 111 КК України.

 Суддя Іннеса БОЛЮК

Повістка про виклик  обвинуваченого
Обвинувачений Вербицький Микола Іванович, 05.06.1962 р.н., уродженець  

с. Новомикільське, Міловського району, Луганської області, останнє відоме 
місце проживання: Луганська область, Старобільський район, с. Зелеківка, вул. 
Єлисеєва,60  на підставі ст.ст. 134, 135,  297-5, 323 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 21.12.2022 на 14 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 1 поверх, зал 7, для  розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Вербицького Миколи Івановича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 5 ст.111-1 КК України.

Головуючий суддя Василь ТРИНЧУК

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про надання дозволу на здійснення  спеціального  

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 

02.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні за № 62022080030000130 від 22.08.2022 за 
підозрою Польського Дениса Вікторовича, 12.11.1990 року народження, уро-
дженця м. Нова Каховка Херсонської області, громадянина України, українця, з 
середньою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Херсон-
ська область, м. Нова Каховка, вулиця Щорса буд. 25 кв. 25 у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація  
про процесуальні документи, що підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л. М.  
(головуюча), суддів Строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кримінальне провадження  
№ 42015110000000121 за обвинуваченням Онищенка Олександра Романовича, у вчиненні 
кримінальних правопорушень, 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 Ген-
надіївни, у вчиненні кримінальних правопорушень, 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 Укра-
їни. У зв’язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального про-
вадження: обвинувачений — Онищенко Олександр Романович, останнє відоме місце перебу-
вання: виправна установа Ольденбурга (Німеччина), яка  розташована за адресою: Клоппен-
бургер штрассе 400, 26133, Ольденбург, обвинувачена - Павленко Олена Геннадіївна, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Малишка, 23, кв. 32. Стосовно обвинувачених здій-
снюється спеціальне судове провадження.

Судове засідання відбудеться о 09:00 25.01.2023, 09:00 30.01.2023, 13:00 31.01.2023, 13:00 
03.02.2023, 09:00 06.02.2023, 13:00 08.02.2023, 13:00 10.02.2023, 09:00 14.02.2023, 13:00 
15.02.2023, 13:00 17.02.2023, 09:00 20.02.2023, 14:00 21.02.2023, 09:00 22.02.2023, 14:00 
28.02.2023, 09:00 01.03.2023, 13:00 03.03.2023, 09:00 06.03.2023, 13:00 07.03.2023 за адре-
сою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua. 

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

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Онищенку О. Р., 
надсилаються захисникам Іщенку О. Б., Мегеді В. В., Іващенко Ю. І., Животову О. М. Іщенко 
Ю. А., Купрію В.М., Маркевичу В. Я., Парамоновій О. Ю., Мірошнику О.  М., Корюкіну О. В., Ба-
саргіній О. П., Нагаєнку О. А. 

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій 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 повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за йо-
го 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 судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-

ставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, 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 повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-

жавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими 
з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПІДОзРу
місто Дніпро                06 грудня 2022 року  
Слідчий 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 

областях лейтенант юстиції Назаренко Аріна Ігорівна за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні — заступником 
начальника відділу Луганської обласної прокуратури Ткачуком Андрієм Вячеславовичем, розглянувши матеріали кримінального 
провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000640 від 31.10.2022 та встановивши на-
явність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 
КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:
Онищенко Ларису Володимирівну, 27.08.1975 р.н., громадянку України, уродженку м. Луганськ, зареєстровану та проживаю-

чу за адресою: м. Луганськ, кв. Степовий, буд. 7, кв. 59, раніше не судиму, про те, що вона підозрюється в умисних діях, вчинені з 
метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені 
за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та 
в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua у рубри-
ці (розділі) «Повістки про виклик».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОзРЮВАНОЇ
місто Дніпро                   06 грудня 2022 року  
Підозрювана Онищенко Лариса Володимирівна, 27.08.1975 року народження, громадянка України, зареєстрована та прожива-

юча за адресою: Луганська область, м. Луганськ,  кв. Степовий, буд. 7, кв. 59, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні № 22022130000000640 від 31.10.2022 до слід-
чого 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Назаренко Аріни Ігорівни, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, б. 7 на 10.12.2022 о 10:00, на 
11.12.2022 о 10:00, на 12.12.2022 о 10:00 для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості 
підозрюваної, у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість накладення 
грошового стягнення, застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, спеціального судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: +38-066-846-81-54, lug.prok.office@gmail.com .

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Западнова Оксана Петрівна, 17.08.1981 р.н., громадянка 
України, уродженка м. Лисичанськ Луганської області, заре-
єстрована та проживаюча за адресою: Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, просп. Перемоги, буд. 115, кв. 178., відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального ко-
дексу України викликається у кримінальному провадженні 
№22022130000000624 від 25.10.2022 до старшого слідчого 
2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях Кожановського Віталія Миколайовича, за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка, буд. 7 на 10.12.2022 о 10 годині 00 хвилин, 11.12.2022 
о 10 годині 00 хвилин, 12.12.2022 о 10 годині 00 хвилин для 
проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК 
України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному 
кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладен-
ня грошового стягнення, можливість застосування приводу, 
здійснення спеціального досудового розслідування, здійснен-
ня спеціального судового розгляду.

Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0668468154, 
lug.prok.office@gmail.com.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Рашевський Денис Леонідович, 26.06.1987 р.н., громадя-
нин України, уродженець м. Лисичанськ Луганської облас-
ті, зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська 
обл., м. Лисичанськ, вул. Чорноморська, буд. 104., відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України викликається у кримінальному проваджен-
ні №22022130000000629 від 25.10.2022 до старшого слідчого 
2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією 
у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях Кожановського Віталія Миколайовича, за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка, буд. 7 на 10.12.2022 о 10 годині 00 хвилин, 11.12.2022 
0 10 годині 00 хвилин, 12.12.2022 о 10 годині 00 хвилин, для 
проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК 
України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному 
кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладен-
ня грошового стягнення, можливість застосування приводу, 
здійснення спеціального досудового розслідування, здійснен-
ня спеціального судового розгляду.

Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0668468154, 
lug.prok.office@gmail.com.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Борисов Олександр Олександрович (Борисов Александр Александрович), 17.08.1974 р.н.; від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися в якості підозрюваного 9 грудня (декабря) 2022 в каб. 
№252 до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чер-
нівці) тел. роб. (0372) 595-408 для виконання вимог ст.290 КПК України, вручення обвинувального акта та участі у 
проведенні інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №22022260000000125 від 1.12.2022 
за ч. 3 ст. 110 КК України. 

 Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Бородай Олександр Юрійович (Бородай Александр Юрьевич), 25.07.1972 р.н.; відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися в якості підозрюваного 9 грудня (декабря) 2022 в каб. №252 до 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці) тел. 
роб. (0372) 595-408 для виконання вимог ст.290 КПК України, вручення обвинувального акта та участі у прове-
денні інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №22022260000000117 від 1.12.2022 за  
ч. 3 ст. 110 КК України. 

 Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України. 
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Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає в судові засідання (провадження №335/5134/22, 
1-кп/335/677/2022) обвинуваченого Сушко Івана Вік-
торовича, 06.11.1981 р.н., місце реєстрації: Запорізь-
ка обл., Василівський район, смт Михайлівка, вул. Тінис-
та, 125 для участі у розгляді кримінального провадження  
№12022080000000334 від 26.04.2022 за обвинуваченням Сушко 
І. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, які відбудуться 16 грудня 2022 року о 
10:00 годині та 28 грудня 2022 року о 10:00 годині за адресою: 
м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

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

Суддя Апаллонова Ю .В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Ісламова Дмитра Вікторовича,  

05 грудня 1977 р.н., громадянина Російської Федерації, уродженця м. Кемерово, СРСР, ро-
боча адреса: м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 22022260000000097 від 09.11.2022 за ч. 3 ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2022 року о 10:30 год. за адресою: 58001,  
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Ісламова Дмитра Вікторо-
вича у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження останній вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. Г. Літвінова

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру на ім’я 

Півень Тетяни Анатоліївни за адресою: пр-кт Дружби народів, 47, кв. 29 

м. Кам’янське Дніпропетровської області вважати недійсним.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає в якості обви-
нуваченого Леденьова Олександра Валентиновича, 08.03.1983 року на-
родження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Лютнева, буд. 46, кв. 85, у підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 62022050030000256 від 21.06.2022 (справа 
№203/3922/22, провадження №1-кп/0203/747/2022) за обвинувальним 
актом, складеним за результатами спеціального досудового розсліду-
вання, яке відбудеться о 14 годині 15 хвилин 21 грудня 2022 р. за адре-
сою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна. 29. каб. 5. зал №1.

Суддя Ю. М. Черваньова

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кри-
мінальному провадженню №1-кп/185/561/22, справа №185/5712/22 за 
обвинуваченням Кравченко Ніни Володимирівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 
КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному проваджен-
ню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпро-
петровська область.

Обвинувачена Кравченко Ніна Володимирівна викликається для участі 
в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 26 грудня 2022 ро-
ку об 11.00 год., у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається по-
відомленою про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обви-
нуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кри-
мінальному провадженню № 1-кп/185/567/22, справа №185/5762/22 за 
обвинуваченням Столяренка Олега Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному проваджен-
ню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпро-
петровська область.

Обвинувачений Столяренко Олег Анатолійович викликається для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 26 грудня 2022 
року о 10.00 год., у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ви-
кликає Циганок Наталію Миколаївну, 15.09.1977 року народження, яка 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст.111-1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 28.12.2022 року об 11:00 год. в приміщенні суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, кабінет №7. На-
слідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст. 323 КПК України. 

Суддя Окладнікова О. І.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області ви-
кликає Романчук Юлію Сергіївну, 14.01.1980 року народження, (зареєстро-
ване місце проживання: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Лангема-
ка, 18/1) як обвинувачену по кримінальному провадженню №191/1273/22 
(1-кп/191/96/22) за ч. 2 ст. 111-1 КК України в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 січня 2023 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1.  
Головуюча суддя Костеленко Я. Ю.

У провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дні-
пропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, 9) перебуває на 
розгляді кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань № 12022050000000597, за обвинуваченням Якименко 
Альони Володимирівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (справа № 199/8220/22), підготовче 
судове засідання призначене на 10:45 год. 20.12.2022 року.

Обвинувачена Якименко А. В., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Маріупольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, 25/34, 
може отримати копію ухвали про призначення підготовчого судового за-
сідання в суді або ознайомитися з його змістом в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень (пошук за номером справи).

Суддя В. Л. Воробйов

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-
ті викликає в судове засідання обвинуваченого Дідиченка Єгора Ва-
сильовича, 18.02.1994 року народження, уродженця с. Павленко-
ве Новопсковського району Луганської області, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408,  
ч. 3 ст. 111 КК України по справі № 183/6332/22 (провадження 
1-кп/183/1239/22) на 12 січня 2023 року о 15 год. 00 хв., яке відбудеться 
в приміщенні Новомосковського міськрайонного суд Дніпропетровської 
області під головуванням судді Березюк В. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харко-
ва від 30.11.2022 (судова справа № 953/3381/22) задоволено клопо-
тання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022220000001536 від 26.05.2022 стосовно громадянина РФ Зе-
ленова Євгенія Олександровича, 09.03.1975 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Муром, 
вул. Трудова, буд. 45, який підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення — злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОСТАНОВЛЕНИИ  
СЛЕДСТВЕННЫМ СУДЬЕЙ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

СПЕЦИАЛЬНОГО ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Определением следственного судьи Киевского районного суда 

г. Харькова от 30.11.2022 (судебное дело № 953/3381/22) удовлетво-
рено ходатайство стороны обвинения и предоставлено разрешение на 
осуществление специального досудебного расследования в уголов-
ном производстве №22022220000001536 от 26.05.2022 относительно 
гражданина РФ Зеленова Евгения Александровича, 09.03.1975 г.р., за-
регистрированного по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 45, подозреваемого в совершении 
уголовного правонарушения — преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Зеленову Євгенію Олександровичу, 09.03.1975 року народження, 

громадянину РФ, зареєстрованому за адресою: РФ, Володимирська 
область, м. Муром, вул. Трудова, 45, у відповідності до ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 09.12.2022 до слід-
чого відділу Управління СБ України в Харківській області (м. Харків, 
вул. Мироносицька, буд. 2) для допиту як підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК Укра-
їни, у кримінальному провадженні № 22022220000001536. Поважні 
причини неприбуття та наслідки неприбуття, вказані у ст. ст. 138, 139, 
140 КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Зеленову Евгению Александровичу, 09.03.1975 года рождения, 

гражданину РФ, зарегистрированному по адресу: РФ, Владимирская 
область, г. Муром, ул. Трудовая, 45, в соответствии со ст. ст. 133, 
135 УПК Украины необходимо явиться в 10 час. 00 мин. 09.12.2022 
в следственный отдел Управления СБ Украины в Харьковской облас-
ти (г. Харьков, ул. Мироносицкая, д. 2) для допроса в качестве по-
дозреваемого в совершении уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, в уголовном производстве 
№22022220000001536. Уважительные причины неприбытия и послед-
ствия неприбытия, в том числе возможность применения привода, 
указанны в ст. ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

Шеменєву Артему Олексійовичу
рф, Воронезька обл., Новохоперський р-н,

вул. Базарна, буд. 10

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД ПРОВАДЖЕННЯ
Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопо-

тання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП Украї-
ни Чередник І. А. у кримінальному провадженні №12022000000000958 
від 29.09.2022 про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня за підозрою Шеменєва Артема Олексійовича, 06.05.2002 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке призначено на 
08 грудня 2022 року о 17 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: вул. Володимирська, 15,  
м. Київ, 01601, каб. 204., слідчий суддя Шапутько С. В.

Шеменеву Артему Алексеевичу
рф, Воронежская обл., Новохоперский р-н, 

ул. Базарная, дом № 10

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА
Печерский районный суд г. Киева сообщает о рассмотрении ходатай-

ства старшего следователя по особо важным делам  ГСУ НП Украины Че-
редник И. А. про осуществление специального досудебного расследова-
ния по подозрению Шеменева Артёма Алексеевича, 06.05.2022 г.р., в со-
вершении предступления, предусмотреного ч. 1 ст. 438 УК Украины в уго-
ловном производстве №12022000000000958 от 29.09.2022, которое со-
стоится 08 декабря 2022 года в 17 час. 00 мин. в помещении Печерского 
районного суда г. Киева по адресу: ул. Владимирская, 15, г. Киев, 01601, 
каб. 204., cледственный судья Шапутько С. В.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 01.12.2022 
(справа № 752/17065/22) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12022010000000032 від 23.06.2022 стосовно підозрюваного Віль-
хового Ігоря Миколайовича, 15.08.1983 р.н., у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, який перехову-
ється від слідства та суду та на даний час знаходиться на тимчасово 
окупованій території в Автономній Республіці Крим.

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 

13.12.2022 о 14.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Він-
ницької області за адресою: вул. Грушевського, 17, у м. Вінниці в залі 
судових засідань № 12 відбудеться підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Щукіна Олександра Сер-
гійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Щукін Олександр 
Сергійович, 10.07.1985 р.н., останнє місце проживання якого: вул. Го-
голя, 10/39, смт Селезнівка Перевальського р-ну Луганської області.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися 
до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі: судді-доповідача Бер-
нади Є. В., суддів Курбатової І. Л., Романчук Р. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судо-
ві засідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/45/2022) обвинува-
ченого Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце прожи-
вання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинувачено-
го Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемо-
ги, 41, кв. 46, по кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням Кондратюка С.В., Остапенка В.О. у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які від-
будуться 12 грудня 2022 року об 11:00 годині, 21 грудня 2022 року об 
11:00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені 
вважаються належним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

ОГОЛОШЕННЯ
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