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Тепло нової оселі
ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. На Черкащині знаходять можливості силами підприємців  
та місцевих бюджетів забезпечувати добротними квартирами тих, хто полишив рідну домівку

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Житлова проблема, й без то-
го гостра у багатьох регіо-

нах, під час війни загострилася 
ще більше. Наслідком російської 

агресії стали тисячі зруйнова-
них будинків і мільйони людей, 
які були змушені залишити міс-
це свого проживання. Очевидно, 
вже зараз слід здійснювати весь 
необхідний комплекс заходів 
для кращого забезпечення укра-

їнців житлом. І на перспективу, 
і сьогодні. 

Перші кроки у розв’язанні  
цієї проблеми роблять на Чер-
кащині. І прикладом цього може 
бути допомога підприємців Зо-
лотоноші в будівництві квартир 

для сімей військових та пересе-
ленців. За словами начальника 
ОВА Ігоря Табурця, це будівни-
цтво фінансують 15 підприємців, 
які створили благодійний фонд і 
зібрали мільйон доларів на цей 
дім. Забудовник — теж один із 

благодійників. Втілюваний про-
єкт і є початком впровадження 
спільної ініціативи обласної вій-
ськової адміністрації та соціаль-
но відповідального бізнесу. 
Це перший в області проєкт 
соціального житла.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Україна та вільний світ 

точно не мають змінювати 
свої цілі та обмінювати 

на якісь компроміси 
свої цінності, якщо 

диктатура боїться 
визнати помилку 

та спокушає 
передишкою в боях».

Партнери активно 
допомагають 
енергосектору 

ПІДТРИМКА. Міжнародні партнери активно допомагають у від-
новленні об’єктів енергетики після російських ракетних атак, розповів 
міністр енергетики Герман Галущенко. Він нагадав, що при Міненер-
го діє Міжнародна енергетична консультативна рада високого рівня.

«Ми перебуваємо в постійній координації з нашими міжнарод-
ними партнерами. Зокрема, буде велика поставка із Франції. Ми 
постійно отримуємо необхідні засоби для відновлення енергосис-
теми», — зазначив урядовець.

Він пояснив, що виготовлення нового енергообладнання — три-
валий процес, тому українська сторона приймає допомогу й у ви-
гляді вже вживаного обладнання, яке перебуває в робочому стані.

«Ми ведемо переговори з колишніми республіками срср. Зокре-
ма, я мав розмову з міністром енергетики Азербайджану. Істотно 
нам допомагають і країни Балтії. Хочу відзначити Литву, яка вже 
передала велику кількість устаткування, ще частина їде до нас», 
— розповів він. Міністр зазначив, що частину допомоги, яка над-
ходить, відразу використовують для відновлювальних робіт, з ре-
шти формуватимуть необхідний резерв.

27,95 млрд дол. 
становили міжнародні резерви України 
на 1 грудня. За підсумками листопада, 

вони зросли на 10,7% 

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. Світ уже має думати про модальність 
переговорів з росією «без путіна». Бо в України немає жодних 
ілюзій щодо готовності кремля до миру

Після поразки росії 
у війні має відбутися 
денуклеаризація цієї 
території

Президент про завдання повністю захистити свободу  
й гарантувати безпеку нашій демократії 
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МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ

Німеччина починає 
дивитися на Україну 
іншими очима. На цьому 
акцентує наш Посол у 
ФРН Олексій Макеєв

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» 
досліджує, як приєднання до 
промислового безвізу з ЄС 
вплине на роботу українського 
бізнесу

5

8 Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо 
функціонування місцевої та 
добровільної пожежної охорони»

ДОКУМЕНТИ

Постійний представник 
України при ООН 
Сергій Кислиця

Представниця США 
Ліза Карті

Рада Безпеки ООН провела спеціальне засідання, присвячене гуманітарній ситуації в Україні
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.12.2022 (судова справа  
№ 201/9488/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42022132580000062 від 29.04.2022 стосовно підозрюваної Коваленко Катерини Леонідівни, 21.11.1994 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОЇ
У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-

му провадженні № 42022132580000062 від 29.04.2022 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України підозрюваній Коваленко К.Л., 21.11.1994 р.н., повідомляю, що Вам необхідно з’явитись 
19.12.2022 об 11:00, 20.12.2022 об 11:00, 21.12.2022 об 11:00 до Луганської обласної прокуратури, яка розташована 
на період воєнного стану за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Москворецька, 19 для допиту в 
якості підозрюваної, проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а також для 
вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття 
матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального провадження, вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

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

Прокурор у кримінальному провадженні, — Начальник Міловського відділу Старобільської  
окружної прокуратури Луганської області Наталія ЗИСКО

Обвинувачений Купцов Володимир Володи-
мирович, 01.10.1961 р.н., зареєстрований та 
проживаючий за адресою: Луганська область, 
Сєвєродонецький район, м. Рубіжне, вулиця 
Володимирська, буд. 36а, кв. 66. Вам необхід-
но з’явитися на 10 год. 35 хв. 08.12.2022 до 
Ужгородського міськрайонного суду Закар-
патської області, що знаходиться за адресою: 
м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Са-
рай А. І.), для проведення підготовчого судо-
вого засідання у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000235 від 22.06.2022, за 
ознаками складу кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни. 

У разі неприбуття обвинуваченого згідно  
ст. 323 КПК України судовий розгляд може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого.

Любіченковська А. Є., приватний нотаріус 

повідомляє дітей померлого 11.09.2022 р. 

Гурбича Сергія Івановича про заведення 

спад.справи після померлого 11.09.2022 р. Гурбича 

Івана Іларіоновича. Спадкоємцям пропонується 

звернутись до нотаріуса за адресою: м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, буд. 148А, кв. 43, 44.

Втрачене посвідчення судді Другого апеляційного 

адміністративного суду № АА-00705 та посвідчення 

заступника голови Другого апеляційного адміністра-

тивного суду № АА-00789, вважати недійсним.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 грудня 2022 р. № 1355 
Київ

Деякі питання діяльності Державної служби 
з етнополітики та свободи совісті

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
Державна служба з етнополітики та свободи совісті є центральним органом ви-

конавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України;

структурні підрозділи обласних, Київської міської державних адміністрацій  
(військових адміністрацій) з питань етнополітики та свободи совісті підзвітні та  
підконтрольні Державній службі з етнополітики та свободи совісті.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 
«Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, 
Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севасто-
полі державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1984;  
2021 р., № 4, ст. 225) і від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105;  
2019 р., № 86, ст. 2898) зміни, що додаються.

3. Міністру Кабінету Міністрів України підготувати та внести у тижневий строк в 
установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін 
до Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 грудня 2022 р. № 1355

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 18 квітня 2012 р. № 606 і від 10 вересня 2014 р. № 442 
1. Абзац сьомий пункту 2 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

квітня 2012 р. № 606 замінити абзацами такого змісту:
«культури;
етнополітики та свободи совісті;».
У зв’язку з цим абзаци восьмий — дванадцятий вважати відповідно абзацами 

дев’ятим — тринадцятим.
2. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів 

виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Мі-
ністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 верес-
ня 2014 р. № 442:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Державна служба України з етнополітики та свободи совісті»;
2) абзац четвертий пункту 8 виключити.

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

(Заяви № 27231/21 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 10 листопада 2022 року

Заявники тримались під вартою у різних установах Державної кримінально-вико-
навчої служби України. Двоє заявників продовжують утримуватися під вартою. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за статтями 3 і 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання під вартою та відсутність 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Також заявник у заяві № 
28586/21 подав інші скарги за положеннями Конвенції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд  нагадав, що під час встанов-
лення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 
Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливо-
вим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з інши-
ми недоліками. Посилаючись на свою попередню практику Європейський суд дійшов 
висновку, що у цій справі умови тримання заявника під вартою були неналежними, а 
також, що заявники не мали у своєму розпорядженні ефективного засобу юридич-
ного захисту та констатував порушення статей 3 і 13 Конвенції.

Щодо інших скарг заявника у заяві № 28586/21 Європейський суд встановив, що 
враховуючи всі наявні у нього матеріали та з огляду на належність оскаржуваних пи-
тань до сфери його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушення прав і 
свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї та відхилив цю частину за-
яви відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на неналежні умови тримання під вартою та від-

сутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а 
решту скарг у заяві № 28586/21 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги 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:
(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) з 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 «ЗАХАРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZAKHAROV v. UKRAINE)

(Заява № 52784/19)
Стислий виклад рішення від 10 листопада 2022 року

На момент подання заяви до Європейського суду з прав людини (далі — Європей-
ський суд) заявник відбував покарання у виді довічного позбавлення волі у Вінниць-
кій установі виконання покарань №1.

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) з огляду на те, що законодав-
ство не передбачає можливості для засуджених до довічного позбавлення волі задо-
волення їхніх клопотань про перегляд покарань у виді довічного позбавлення волі. 
Заявник висунув також інші скарги за різними статтями Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд зауважив, що Конвенція не за-
бороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, яких бу-
ло визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад, у вбивстві. Од-
нак для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно має 
бути de jure та de facto скоротним, що означає як наявність у засудженого перспекти-
ви звільнення, так і можливість перегляду вироку. 

Посилаючись на свою попередню практику, зокрема на рішення у справі «Петухов 
проти України (№2)», Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції.

Щодо інших скарг заявника Європейський суд вказав, що у контексті всіх наяв-
них у нього документів та з огляду на належність оскаржуваних питань до сфери йо-
го компетенції ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, або не виявляють 
жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвен цією або протокола-
ми до неї. Європейський суд відхилив цю частину заяви відповідно до пункту 4 стат-
ті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги на покарання у виді довічного позбавлення во-

лі без перспективи звільнення, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з 

покаранням у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення;
4. Постановляє, що встановлення порушення само собою становить достатню 

справедливу сатисфакцію».

СПРАВА «КОТЛЯР ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KOTLYAR v. UKRAINE)

(Заява № 36124/13)
Стислий виклад рішення від 10 листопада 2022 року

У жовтні 2009 року та вересні 2010 року Окружний адміністративний суд міста Ки-
єва та Київський апеляційний адміністративний суд задовольнили позов заявника до 
Уряду про визнання недійсними певних положень постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни про порядок перерахунку пенсій.

Згідно з твердженнями заявника у червні 2011 року Вищий адміністративний суд 
України (далі — ВАСУ) задовольнив клопотання відповідача про продовження строку 
для подання касаційної скарги та прийняв його касаційну скаргу до розгляду. 

Остаточною постановою, ухваленою у липні 2012 року за відсутності заявника, але 
в присутності представника відповідача, ВАСУ скасував рішення судів нижчих інстан-
цій, ухвалених на користь заявника, і відмовив у задоволенні його позовних вимог. 
Згідно з твердженнями заявника він випадково дізнався про цю постанову у листо-
паді 2012 року. Того ж дня він подав заяву до Окружного адміністративного суду міс-
та Києва з проханням надати йому доступ до матеріалів своєї справи та зазначив, що 
він не отримував повідомлення про касаційне провадження від ВАСУ.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) у зв’язку з порушенням його права на змагальний судовий 
процес і рівність сторін, оскільки він не був повідомлений про касаційне проваджен-
ня, у тому числі засідання у своїй справі, а тому не міг надати свої аргументи у ВАСУ, 
який зрештою скасував рішення, ухвалені на його користь.

Розглянувши скарги заявника Європейський суд зазначив, що заявник явно був 
зацікавлений у отриманні копії касаційної скарги та наданні зауважень на неї, оскіль-
ки касаційна скарга явно мала на меті вплинути на рішення ВАСУ, тому що в ній вима-
галося скасувати судові рішення, ухвалені на користь заявника. За відсутності дока-
зів належного повідомлення про провадження Європейський суд прийняв тверджен-
ня заявника, що він не знав про касаційне провадження у своїй справі, і це перешко-
дило йому захистити свої інтереси у ВАСУ. З огляду на усталену практику та обста-
вини цієї справи Європейський суд встановив, що у цій справі заявник був позбавле-
ний можливості ефективно надати свої зауваження до ВАСУ і не було дотримано йо-
го право на справедливий суд та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 6 Конвенції.
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі 

суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тися, в якості відшкодування моральної шкоди; 

(ii) 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути сплаче-
ні безпосередньо на банківський рахунок представника заявника, пана М. Тарахкала;

(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;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «РАМАЗАНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF RAMAZANOV v. UKRAINE)

(Заява № 31757/20 та № 21592/21)
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 сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність 
у національному 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.

Щодо скарги у заяві № 21592/21 на неналежні умови тримання заявника під вар-
тою до 17 червня 2021 року Європейський суд зазначив, що з огляду на всі наявні в 
нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, во-

на не відповідає критеріям прийнятності, передбаченим статтями 34 і 35 Конвенції, 
або не виявляє жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або 
протоколами до неї. Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на неналежні умови тримання під вартою, опи-

сані у таблиці в додатку, відсутність у національному законодавстві ефективного за-
собу юридичного захисту та інші скарги за усталеною практикою Суду, зазначені у та-
блиці в додатку, а решта скарг у заяві № 21592/21 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги 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».

СПРАВА «ШЕВЧУК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHEVCHUK v. UKRAINE)

(заява № 30854/09)
Стислий виклад рішення від 22 вересня 2022 року

Заявниця, перебуваючи в цивільному шлюбі з В.Г., проживала в його квартирі з 
1985 року до його смерті у липні 2005 року. В.Г., як єдиний зареєстрований наймач 
квартири, приватизував її в 1993 році та в 2003 році склавши заповіт, заповів її своє-
му онуку А.Г. 

Заявниця звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області (далі — 
Глибоцький суд) з позовом до А.Г. та Глибоцької селищної ради щодо визнання її спіль-
ного проживання в квартирі, як члена сім’ї померлого В.Г., визнання її права на корис-
тування квартирою, а також визнання недійсним розпорядження про передачу кварти-
ри у власність В.Г. у 1993 році, про яку вона нібито дізналася лише після його смерті. 

25 січня 2007 року Апеляційний суд Чернівецької області (далі — апеляційний суд) 
скасував рішення Глибоцького суду від 10 листопада 2006 року про відхилення позову 
заявниці та задовольнив його. Верховний Суд України відхилив касаційні скарги сторін 
на рішення апеляційного суду.

У грудні 2007 року Глибоцька селищна рада задовольнила вимогу заявниці про при-
ватизацію квартири. Заявниця отримала свідоцтво про право власності на квартиру та 
продовжила проживати в ній. 

25 грудня 2008 року Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 
(далі — ВСУ), засідаючи у закритому судовому засіданні, нібито без виклику сторін, 
задовольнила «скаргу А.Г. у зв’язку з винятковими обставинами», скасувала рішення 
апеляційного суду і ВСУ та залишила без змін рішення Глибоцького суду від 10 листо-
пада 2006 року, мотивуючи це тим, що оскаржувані судові рішення у справі заявниці 
призвели до неоднакового застосування відповідного законодавства.

Заявниця отримала інформацію про ухвалу Судової палати у цивільних справах ВСУ 
в січні 2009 року і подала до ВСУ «скаргу у зв’язку з винятковими обставинами», ствер-
джуючи, що вона суперечить іншим ухвалам ВСУ. ВСУ відмовив у прийнятті скарги за-
явниці.

У 2009-2010 роках рішеннями Глибоцького суду позовні заяви А.Г. про визнання 
приватизації заявницею недійсною та виселення її з квартири були задоволені. Апеля-
ційний суд залишив без змін рішення Глибоцького суду 2009 року та частково змінив і 
затвердив рішення від 2010 року. 

У 2011 році заявницю виселили з квартири.  
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скар-

жилася за пунктом 1 статті 6 і статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція), а також статтею 1 Першого протоколу до Конвен-
ції, що внаслідок цивільного провадження вона була необґрунтовано позбавлена пра-
ва на користування квартирою, виселена з неї та втратила право власності на неї. У бе-
резні 2018 року заявниця подала додаткові скарги за статтею 6 Конвенції, що склад Су-
дової палати у цивільних справах ВСУ не відповідав закону; за статтею 8 Конвенції на її 
виселення з відповідної квартири, а також на провадження, яке до цього призвело; за 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції вона також скаржилася, що її майнові пра-
ва на квартиру було порушено рішенням Судової палати у цивільних справах ВСУ від 
25 грудня 2008 року.

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд зазначив, що серед матеріалів 
справи відсутні докази того, що «скарга у зв’язку з винятковими обставинами» опо-
нента заявниці була надіслана заявниці або що їй була надана можливість прокомен-
тувати цю скаргу. Європейський суд вважає, що заявниця була позбавлена можливос-
ті ознайомитися зі скаргою, поданою у зв’язку з винятковими обставинами іншою сто-
роною, та прокоментувати її в межах провадження, яке мало вирішальне значення для 
вирішення її спору, і це суперечило принципу рівності сторін та її праву на змагальність 
судового процесу. З огляду на зазначене Європейський суд констатував порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції під час провадження, яке призвело до постановлення ухва-
ли Судової палати у цивільних справах ВСУ від 25 грудня 2008 року. 

Скарги заявниці за статтею 8 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвен-
ції були визнані неприйнятними та відхилені Європейським судом. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. «Оголошує прийнятними скарги заявниці за пунктом 1 статті 6 і статтею 8 Конвен-

ції щодо провадження, яке призвело до постановлення ухвали Судовою палатою у ци-
вільних справах Верховного Суду України від 25 грудня 2008 року, а решту скарг у за-
яві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу заявниці за статтею 8 Кон-

венції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці такі су-

ми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу:

(i) 500 (п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховувати-
ся, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватися заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути 
сплачені безпосередньо на банківський рахунок, вказаний паном Б. Фокієм;

(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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка Кобцева Ольга Анатоліївна, 06.09.1966 р.н., уродженка м. Рубіжне Луганської 

області, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, б. 44, кв. 33, 
відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про пі-
дозру в кримінальному провадженні №22022130000000632 від 27.10.2022 у вчиненні умис-
них дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організа-
ції незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Кобцева Ольга Анатоліївна, 06.09.1966 р.н., уродженка м. Рубіжне 

Луганської області, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна,  
б. 44, кв. 33, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодек-
су України викликається у кримінальному провадженні № 22022130000000632 від 27.10.2022 
до слідчого відділу 3 управління ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській  областях за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, на 
12.12.2022 о 10:00, на 13.12.2022 о 10:00, на 14.12.2022 о 10:00, для вручення вам письмо-
вого повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваної, для проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Аль-

шевських Андрія Геннадійовича, 14.05.1972 року народжен-
ня, громадянина Російської Федерації, уродженця м. Єка-
теринбург, СРСР, робоча адреса: м. Москва, вул. Охотний 
ряд, 1, як обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22022260000000109 за ч. 3 ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 16 грудня 2022 на 09:00 год. 
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 8.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинува-
ченого Альшевських Андрія Геннадійовича у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня останній вважається належним чином ознайомлений з її 
змістом.

Суддя Одовічен Я. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Депутат державної думи рф, громадянин рф Анікєєв Андрій 

Анатолійович, (Аникеев Андрей Анатольевич), 16.12.1961 р.н., 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 13 
грудня (декабря) 2022 на «10:00» в каб. №258  до слідчого від-
ділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій облас-
ті (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб.  (0372) 595-440 в 
якості підозрюваного для вручення вам повідомлення про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 110 КК України, виконання вимог ст. 290 КПК України, 
вручення обвинувального акта та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022260000000126 
від 01.12.2022.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Алтухо-

ва Сергія Вікторовича, 23.02.1982 року народження, уроджен-
ця м. Орськ Оренбурзької обл., СРСР, робоча адреса: м. Мо-
сква, вул. Охотний ряд, 1, як обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 22022260000000110 від 22.11.2022 за ч. 3 
ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 21.12.2022 на 09-30 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 19.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваче-
ного Алтухова Сергія Вікторовича у засобах мадової інформа-
ції загальнодержавної сфери  розповсюдження останній вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя Смотрицький В. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Депутат державної думи рф, громадянка рф Амельченкова 

(Занко) Ольга Миколаївна, (Амельченкова (Занко) Ольга Нико-
лаевна), 05.09.1990 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам 
необхідно з’явитися 13 грудня (декабря) 2022 на 12:00 в каб. 
№258  до слідчого відділу Управління Служби безпеки Украї-
ни в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці) тел. 
роб. (0372) 595-440 в якості підозрюваної для вручення вам по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконання ви-
мог ст. 290 КПК України, вручення обвинувального акта та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022260000000124 від 01.12.2022.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик ви-
кладені   у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного Глущенко Олександра Миколайовича
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су ду м. Дніпропетровська 06.12.2022 надано дозвіл на здійснення спе-

ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022050000005832, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 14.10.2022 стосовно Глущенка Олександра Миколайовича, 29.01.1979 року народження, уроджен-
ця, смт. Володарське, Володарського району Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, Маріу-
польський район, смт. Нікольське, вул. Чапаєва, буд. 224 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ГЛУЩЕНКО О. М.
 Громадянин України ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 29.01.1979 року народження, уродженець смт Володар-

ське, Володарського району Донецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, Маріупольський район, смт 
Нікольське, вул. Чапаєва, буд. 224, на підставі ст. ст. 133, 135, 297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 13.12.2022 з 
09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого-криміналіста  Жижоми Я. О. (м.н.т. 098-535-77-83) за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, вручення обви-
нувального акта з додатками у кримінальному прова дженні №22022050000005832, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 14.10.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну повідомлення про підозру та повідомлення про нову підозру

Повідомлення про зміну повідомлення про підозру та повідомлення про нову підозру під час здій-
снення досудового розслідування від 08.12.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000651 
від 30.11.2022 стосовно громадянки України Братченко Тетяни Георгіївни, 17.11.1949 року народжен-
ня, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Братченко Т. Г. 

Підозрюваній Братченко Тетяні Георгіївні, 17.10.1949 року народження, зареєстрованій за адре-
сою: Херсонська область, м. Херсон, просп. 200 річчя Херсону, буд. 8, кв. 121, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваній у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000651 від 30.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, з метою допиту як підозрюваної та вручення письмового повідо-
млення про зміну повідомлення про підозру та повідомлення про нову підозру під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слід-
чого управління СБ України Устенка Івана Леонідовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 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 кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області у кри-

мінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12022050000000699 від 17.08.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопо-
рушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Худіна Василя Вікторовича, 08.04.1986 року народження, уродженця м. Волноваха  Волноваського ра-

йону Донецької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, раніше не судимого, мешка-
ючого за адресою: Донецька область, Волноваський район,  м. Волноваха, вул. Вишнева, буд. 50, про 
підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному орга-
ні, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 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 веб-сайті Офісу Генерального прокурора  у 
рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Худін Василь Вікторович, 08.04.1986 року народження відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135, 137 КПК України викликається 14.12.2022 об 11:00, 15.12.2022 об 11:00, 16.12.2022 об 11:00 
до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, розташовано-
го за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, буд. 7 для отримання письмового по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12022050000000699 від 17.08.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138,139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Прокурор відділу Донецької обласної прокуратури Світлана ПОПУДЬКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області у кри-

мінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12022050000000698 від 17.08.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопо-
рушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Лаптенка Андрія Івановича, 17.04.1980 року народження, уродженця с. Веселе Волноваського району 

Донецької області, українця, громадянина України, із середньою освітою, раніше не судимого, мешкаю-
чого за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Нахімова, буд. 6, про під-
озру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, 
створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 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 веб-сайті Офісу Генерального прокурора  у 
рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лаптенко Андрій Іванович, 17.04.1980 року народження відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається 14.12.2022 о 10:00, 15.12.2022 о 10:00, 16.12.2022 о 
10:00 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, розташо-
ваного за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, буд. 7 для отримання письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12022050000000698 від 17.08.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138,139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Прокурор відділу Донецької обласної прокуратури Світлана ПОПУДЬКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у провадженні №12016050230000772 від 10.05.2016 

за ч. 2 ст. 260 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України

ПОВІДОМИВ
Куценка Віталія Вікторовича, 04.01.1990 р.н., що народився у місті Білицьке Донецької області, громадянина Укра-

їни, раніше не судимого (засудженого 04.03.2014 Добропільським міськрайонним судом Донецької області за ч. 1 ст. 
286 КК України до 1 року обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки, звіль-
неного від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на 1 рік, на підставі Ухвали Апеляційного 
суду Донецької області від 10.03.2016 вирок Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 04.03.2016 
змінено в частині призначеного покарання, виключено з вироку призначене судом додаткове покарання у вигляді по-
збавлення права керування транспортними засобами строком на три роки: на підставі Ухвали Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області від 11.05.2016 звільненого від покарання, призначеного вироком Добропльського 
міськрайонного суду Донецької області від 04.03.2014, у зв’язку із закінченням іспитового строку); що підозрюється у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (повідомлення про підозру від 05.06.2015), 
без постійного місця мешкання, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Донецька, 28/10, про 
підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 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 у рубриці «Пові-
стки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya»

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Куценка Віталія Вікторовича, 04.07.1990 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК Укра-

їни викликається 12.12.2022 о 09:00, 13.12.2022 о 09:00, 14.12.2022 о 09:00 до слідчого відділення ВП №1 Покровсько-
го РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Першотравнева, буд. 52, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, для допиту як підозрюваного та проведення проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 12016050230000772 від 10.05.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можли-
вість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНИХ
Підозрювані: Алєєв О.О., 04.09.1992 р.н., Морозик У.С., 10.01.1981 р.н., Мофа В.В., 07.08.1996 р.н., Парфенюк Є.П., 

01.03.1979 р.н., Погосян Е.А., 25.02.1995 р.н., Савіна Н.В., 28.10.1992 р.н., Трубаєв М.В., 19.07.1986 р.н., Чуманов А.В., 
07.07.1985 р.н., Білоконь Л.Ф., 19.05.1960 р.н., Бобришев В.М., 16.01.1966 р.н., Великосельський Є.В., 26.09.1981 р.н., 
Гаркуша Г.О., 26.01.1968 р.н., Горєлов К.В., 11.01.1970 р.н., Ліпандін В.В., 17.02.1971 р.н., Мазилкін М.Р., 13.09.1998 
р.н., Малиновський Р.О., 02.05.1976 р.н., Новохижний С.М., 01.02.1990 р.н., Одинець С.С., 30.09.1989 р.н., Поліщук 
А.В., 24.05.1985 р.н., Приходько В.А., 20.02.1990 р.н., Пронькіна Н.О., 14.12.1987 р.н., Скопик А.В., 12.08.1976 р.н., Сту-
сенко Є.Г., 05.07.1986 р.н., Тєстоєдов Р.С., 01.03.1982 р.н., Ткач О.О., 26.04.1995 р.н., Трепетін В.В., 05.05.1990 р.н., 
Фролов Є.Л., 13.07.1977 р.н., Цимбаревич О.М., 13.01.1971 р.н., Чернишев В.В., 17.02.1978 р.н., Чернушенко В.В., 
14.07.1984 р.н., Чмельов В.О., 23.09.1988 р.н., Шершень М.В., 14.10.1986 р.н., Яременко А.О., 05.07.1975 р.н., на під-
ставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись у робочий час 08 та 09 грудня 2022 року до Головного слід-
чого управління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 111, як підозрюва-
ним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111-1 КК України для 
проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022000000000211 від 12.05.2022. Окрім 
того, Вам необхідно з’явитись до Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
буд. 31-А, як підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 
ст. 111-1 КК України, для участі у розгляді слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22022000000000211 від 12.05.2022, який запланований на 12-16 грудня 2022 
року. Точну дату та час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування можна дізнатись 12 
грудня 2022 року за номером телефону +38 (044) 256-99-91 (Центральне управління СБУ, 01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 33) та за номером телефону +38 (044) 489-10-30 (кримінальна канцелярія Шевченківського районного суду 
міста Києва, 03057, Київ, вул. Дегтярівська, 31А).
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Глянь О. С. від 06.12.2022 
надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні №22022080000000533 від 04.10.2022 відносно підозрюваного Марушкіна Андрія Сер-
гійовича, 16 липня 1984 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Марушкіна А. С. 

Підозрюваний Марушкін Андрій Сергійович, 16 липня 1984 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Російська Федерація,  Новосибірська область, с. Яблонєвка, вул. Озерна, 91, 
кв. 10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 297-5 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.12.2022, 13.12.2022 о 09 год. 00 хв. як підо-
зрюваному у кримінальному провадженні № 22022000000000533 від 04.10.2022 за ознаками 
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, з 
метою  допиту Вас як підозрюваного,  отримання повідомлення про завершення досудового 
розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні до старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розсліду-
вання Головного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Володимирівни, за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

СООБЩЕНИЕ 
о принятии следователем судьей решения об осуществлении  

специального досудебного расследования

Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева Глянь А.С. 
от 06.12.2022 предоставлено разрешение на проведение специального досудебного рассле-
дования в уголовном производстве №22022080000000533 от 04.10.2022 в отношении подо-
зреваемого Марушкина Андрея Сергеевича, 16 июля 1984 года рождения, в совершении уго-
ловного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Повестка о вызове подозреваемого Марушкина А. С.

Подозреваемый Марушкин Андрей Сергеевич, 16 июля 1984 года рождения, зарегистри-
рован по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, с. Яблоневка, ул. Озерная, 
91, кв. 10, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 297-5 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 12.12.2022, 13.12.2022 в 09 час. 00 
мин. как подозреваемому в уголовном производстве № 22022000000000533 от 04.10.2022 
по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2  
ст. 437 УК Украины, с целью допроса в качестве подозреваемого, получение уведомления о 
завершении досудебного расследования, открытии и ознакомлении с материалами досудеб-
ного расследования, а также вручение обвинительного акта и регистра материалов досудеб-
ного расследования в уголовном производстве к старшему следователю по ОВД 2 отдела 3 
управления досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины Ду-
ле Валентине Владимировне, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются меры, 
предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса Украины: 
принудительный повод, денежное взыскание.

Оголошення про виклик
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викли-

кає потерпілого Гревцова Володимира Олексійовича на 14 год. 00 
хв. 23.12.2022 у справі 192/1406/22 у кримінальному провадженню 
за обвинуваченням Остапенка Віктора Івановича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст, 149, ч. 2 ст, 149 КК 
України.

Адреса: вул. Строменка, 1-А, смт Солоне, Солонянський район 
Дніпропетровська обл.

ОГОЛОШЕННЯ
Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-

ті викликає Жмуд Дмитра Олеговича, 02.01.1993 року народжен-
ня, (зареєстроване місце проживання: Луганська область, Старо-
більський район, с. Половинкине, вул.. Привокзальна, 27А) як об-
винуваченого по кримінальному провадженню №191/2880/22 (про-
вадження 1-кп/191/215/22) за обвинуваченням Жмуд Дмитра Олего-
вича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
09 січня 2023 року о 13.30 годині в приміщенні суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, головуюча 
суддя Костеленко Я. Ю.

ОГОЛОШЕННЯ
Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-

ті викликає Мироненко Наталію Едуардівну, 04.12.1993 року наро-
дження, (зареєстроване місце проживання: Луганська область, Ста-
робільський район, смт. Біловодськ, вул. Тросяна, буд. 126,) як обви-
нувачену по кримінальному провадженню №1- кп/191/158/22 (спра-
ва №186/650/22) за обвинуваченням Мироненко Наталії Едуардів-
ни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
10 січня 2023 року об 11:00 год., в приміщенні суду за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Синельникове, вул. Чехова, 1, головуюча 
суддя Костеленко Я. Ю.

Оголошення

Удачненська селищна рада Покровського району Доне-
цької області (код ЄДРПОУ 04341956, електронна адреса — 
rada101923@ukr.net) розшукує балансоутримувачів гідротех-
нічних споруд (гребель) (за списком), розташованих на тери-
торії громади, для подальшого оформлення та реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно. Якщо такі є, прохання зверну-
тися до селищної ради за адресою: Донецька обл., Покров-
ський район, смт Удачне, вул. Залізнична, 53.

Гідроспоруди розташовані:
- Водосховище, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 

95,1140 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 0,7200 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 1,2900 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 3,1100 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 1,7500 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 2,5000 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 15,5000 га;
- Ставок, с. Сергіївка,  площа водного дзеркала 3,1000 га;
- Ставок, с. Сергіївка,  площа водного дзеркала 3,5000 га;
- Ставок, с. Сергіївка,  площа водного дзеркала 13,3000 га;
- Ставок, с. Сергіївка,  площа водного дзеркала 2,0500 га;
- Ставок, с. Удачне, площа водного дзеркала 1,0000 га;
- Ставок, с. Молодецьке,  площа водного дзеркала 0,8000 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 2,2257 га;
- Ставок, с. Калинівка,  площа водного дзеркала 2,3506 га.

 Селищний голова Валерій ДУГЕЛЬНИЙ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Чернігівський районний суд Чернігівської області викли-

кає Маховського Дмитра Миколайовича, 01.04.1976 року 
народження, який проживає за адресою: пров. Брянський, 
буд. 24, м. Климово, Брянська область, Російська Федера-
ція, Донгака Шивита Радомировича, 24.08.1993 року наро-
дження, який проживає за адресою: вул. Доржукай, буд. 28, 
кв. 1, с. Дус-Даг, Овюрський район, Республіка Тива, Росій-
ська Федерація, які обвинувачуються у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.12.2022 о 12 годині 30 хвилин у приміщенні Чернігів-
ського районного суду Чернігівської області під головуван-
ням судді Меженнікової С. П. (м. Чернігів, вул. Хлібопекар-
ська, 4). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Черниговский районный суд Черниговской области 

вызывает Маховського Дмитрия Николаевича, 01.04.1976 го-
да рождения, который проживает по адресу: проул. Брянский, 
дом 24, г. Климово, Брянская область, Российская Федера-
ция, Донгака Шивита Радомировича, 24.08.1993 года рожде-
ния, который проживает по адресу: ул. Доржукай, дом 28, кв. 
1, д. Дус-Даг, Овюрський район, Республика Тыва, Россий-
ская Федерация, которые обвиняются в совершении уголов-
ного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
УК Украины, в подготовительное судебное заседание, которое 
состоится 27.12.2022 в 12 часов 30 минут в помещении Чер-
ниговского районного суда Черниговской области. Председа-
тельствующий судья Меженникова С. П. (г. Чернигов,  ул. Хле-
бопекарская, 4).

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

України повідомляю, що 05 грудня 2022 року складено по-
відомлення про підозру Грозі Олександру Валентиновичу, 
22.02.1988 року народження, який підозрюється у колабора-
ційній діяльності, а саме: у вчиненні кримінального правопо-
рушення - злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
тобто у добровільному зайнятті громадянином України поса-
ди в незаконних правоохоронних органах, створених на тим-
часово окупованій території.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Грозі Олександру Валентиновичу, 

22.02.1988 року народження, повідомляється, що відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України 12, 13 та 14 грудня 2022 року о 10 годи-
ні 00 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ ВСП ГУНП Украї-
ни в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 54, каб. 14 для вручення Вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас 
в якості підозрюваного у рамках кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№12022221100001230 від 08.11.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні 
Дмитро РЕШЕТНЯК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Наумов Ігор Володимирович, 01.01.1987  р.н., у 

відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050010000469 
від 29.07.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зра-
ді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноз-
датності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шля-
хом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Наумов Ігор Володимирович, 01.01.1987  р.н., 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 12, 13 та 
14 грудня 2022 року на 10:00 год. до Першого слідчого відділу (з дисло-
кацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. 
Старокозацька, 52) тел. роб. 0800350351, +380443395725 для вручен-
ня Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050010000469 від 
29.07.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Булавинець Дмитра Михайловича

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області від 05.12.2022 (справа №183/7739/22) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 
Булавинець Дмитра Михайловича, 20 червня 1983 року народження, у 
кримінальному провадженні № 62022050020000450 від 20.09.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 
12.12.2022 13.12.2022, 14.12.2022 на 10 годину 00 хвилин до Стар-
шого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Краматор-
ську, Завадського О. В. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для 
участі у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000450 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого  ч. 4 ст. 408 КК України, 
проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказа-
ні у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
06.12.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000031 від 

02.03.2022 складено повідомлення про підозру Михайленку Юрію Мико-
лайовичу, 29.11.1973 року народження, уродженцю с. Переможне, Яки-
мівського району, Запорізької області, українця, громадянину України, за-
реєстрованому за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район,  
с. Михайлівське, вул. Станченка, буд. 15/2, про те, що він обґрунтовано пі-
дозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України поса-
ди, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністратив-
но-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації дер-
жави. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за поси-
ланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Михайленка Юрія 

Миколайовича, 29.11.1973 р.н., уродженця с. Переможне, Якимівського ра-
йону, Запорізької області, українця, громадянина України, зареєстровано-
му за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Михайлів-
ське, вул. Станченка, буд. 15/2, для проведення слідчих дій за участю Вас 
як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000031 від 
02.03.2022, на 10 год. 00 хв. 12.12.2022 та на 10 год. 00 хв. 13.12.2022 у ка-
бінет № 114 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, б. 62.

Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ  
в Запорізькій області Д. Лугова

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 06 грудня 2022 року складено 

повідомлення про підозру Мотильову Ігорю Олеговичу, 14.10.1969 року народження, який підозрюється у кола-
бораційній діяльності, а саме: у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, 
створених на тимчасово окупованій території. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Мотильову Ігорю Олеговичу, 14.10.1969 року народження, повідомляється, що відповід-

но до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 12, 13 та 14 грудня  2022 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ Куп’янського РВП ГУНП України в Харківській області, за 
адресою: Харківська область, Куп’янський район, сел. Шевченкове, вул. Центральна, 31 для вручення Вам пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного у рамках 
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221100001261 
від 11.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні Дмитро РЕШЕТНЯК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 05.12.2022 (судова справа № 757/34174/22-к) задово-

лено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 62022000000000251 від 11.05.2022 на здійснення спеціального досудового розслідування сто-
совно підозрюваного Архіпова Олександра Вячеславовича, 08.03.1987 року народження, уродженця с. Червона Україна 
Першотравневого району Донецької області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: Доне-
цька область, Маріупольський район, село Комишувате, вул. Комарова, 8д.

У зв’язку з ухваленим судовим рішенням про здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному про-
вадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваному Архіпову Олександру Вячеславовичу, 
08.03.1987 року народження повідомляємо, що вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 13.12.2022, на 10 год. 00 
хв. 14.12.2022, на 10 год. 00 хв. 15.12.2022 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 304, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 62022000000000251 від 11.05.2022, а також проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам необхідно 
з’явитись на 10 год. 00 хв. 16.12.2022 та на 10 год. 00 хв. 17.12.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138-139 КПК України, у томі числі: можливість за-
стосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 044-365-40-00, info@dbr.gov.ua.
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Укргiдрометцентр

сніг

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, 

що після смерті Лисянської Наталії Миколаївни, 20.11.1969 р.н., 

яка померла 25 грудня 2021  року, мешкала: 

м. Суми, вул. Прокоф’єва, буд. 14/5, була заведена спадкова справа. 

Просимо всіх спадкоємців у строк до 15 грудня 2022 року 

звернутися до нотаріуса за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 

буд. 12/1, кв. 73.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України проведе-
но конкурс щодо придбання житла на вторинному ринку у місті Києві та в 
місті Одеса та/або в Одеській області за бюджетні кошти.

За результатами конкурсу визначено переможця:
лот 1 — до 10 (десяти) однокімнатних квартир у місті Київ товариство  

з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Основа» — 9 квар-
тир;

лот 2 — до 61 (шістдесяти однієї) двокімнатних квартир у місті Київ то-
вариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Основа» —  
60 квартир;

лот 3 — до 6 (шести) трикімнатних квартир у місті Київ товариство з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Основа» — 5 квартир;

лот 4 — 1 (одна) однокімнатна квартира в місті Одеса та/або на відстані  
до 5 км від межі міста Одеса товариство з обмеженою відповідальністю 
«БУДІНТО»;

лот 5 — до 3 (трьох) двокімнатних квартир в місті Одеса та/або на від-
стані до 5 км від межі міста Одеса товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «БУДІНТО» — 2 квартири;

лот 6 — до 3 (трьох) трикімнатних квартир в місті Одеса та/або на від-
стані до 5 км від межі міста Одеса товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «БУДІНТО» — 2 квартири.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 р. н., остання відома адре-
са: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 20 кв. 70, який обви-
нувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись в підготовче судове засідання по справі  
№ 243/8554/21, яке відбудеться 10 січня 2023 року о 10 годині 30 хви-
лин, до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою:  вул. Добровольського, буд. 2, м. Слов’янськ Краматорського ра-
йону Донецької області. При собі мати паспорт.

Явка в судове засідання є обов’язковою. При собі мати документ, 
що посвідчує особу. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом 
суду передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Електронна адреса суду — inbox@sl.dn.court.gov.ua.
Суддя Фалін І. Ю.

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропе-
тровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 29.11.2022 ро-
ку відкладено підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№62022050030000121 від 13.03.2022 року, за обвинуваченням Цибу-
лі Артема Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (справа № 199/7563/22) на 09:00 
год. 16.12.2022 року.

Обвинувачений Цибуля А. С., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м.Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 69, кв.61, може отри-
мати копію ухвали про призначення підготовчого судового засідання в 
суді або ознайомитися з його змістом в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень (пошук за номером справи).

Головуючий суддя Н. В. Машкіна
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у 

кримінальному провадженні №1-кп/183/1240/22, справа 183/6334/22 
за обвинуваченням Данильченка Володимира Вікторовича, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 
КК України.

Підготовче судове засідання у вказаному кримінальному прова-
дженні призначено до розгляду за адресою: вул. Велика Ковалівка,  
10-Б, м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

Обвинувачений Данильченко Володимир Вікторович  викликаєть-
ся для участі в підготовчому судовому засіданні, яке призначене на 
16 грудня 2022 року о 09.00 годині в приміщенні Новомосковського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за 
адресою: вул. Велика Ковалівка, 10-Б, м. Новомосковськ Дніпропе-
тровської області.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
обвинуваченого справі буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя І. П. Крохмалюк

Оголошення
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає в якості об-

винуваченої Кондратенко Аміну Русланівну, 23.06.2002 року народжен-
ня, що проживає за адресою: Донецька область, Маріупольський ра-
йон, смт. Нікольське, вул.Свободи, 8/6, у підготовче судове засідання 
по кримінальному провадженню №62022050030000244 від 17.06.2022 
(Справа №203/3977/22, провадження №1-кп/0203/752/2022) за обви-
нувальним актом складеним за результатами спеціального досудового 
розслідування, яке відбудеться о 12 годині 30 хвилин 20 грудня 2022 р. 
за адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, 29. каб. 10, зал № 2.

Суддя Г. А. Підберезний

Оголошення
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає в якос-

ті обвинуваченого Сотникова Павла Вікторовича, 23.12.1970 року на-
родження, що проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 
вул. Лебедева, буд. 3, кв. 104, у підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню №22022050000001707 від 01.07.2022 (справа 
№203/3163/22, провадження №1-кп/0203/680/2022) за обвинувальним 
актом складеним за результатами спеціального досудового розсліду-
вання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 р. за адре-
сою: м. Дніпро, пр. Пушкіна 29, каб. 10, зал №2.

Суддя Г. А. Підберезний

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дні-
пропетровська від 05.12.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022050000001780, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 04.07.2022 стосовно громадянина України Хайрутдіно-
ва Олексія Шамсутдіновича, 06.10.1982 року народження, який на те-
перішній час перебуває на тимчасово окупованій території Донецької 
області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Володар-
ський район, с. Малинівка вул. Шкільна, буд. 47, кв. 1, актуальне місце 
проживання якого не встановлено, який підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повний текст ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду  
м. Дніпропетровська про дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya .

ПОВІСТКА  
про виклик Хайрутдінова О. Ш. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування

Підозрюваний Хайрутдінов Олексій Шамсутдінович, 06.10.1982 ро-
ку народження, громадянин України, який на теперішній час перебу-
ває на тимчасово окупованій території Донецької області, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, Володарський район, с. Ма-
линівка вул. Шкільна, буд. 47, кв. 1, актуальне місце проживання яко-
го не встановлено, відповідно до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 12.12.2022 о 14 годині 00 хвилин до служ-
бового кабінету Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС 
СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Бурикіна 
В. В. (номер телефону +380664895274), за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22022050000001780, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 04.07.2022, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 
КК України.

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

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається 
повідомленим про дату, час та місце виклику.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

(майна) ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G23N021594-G23N021597;
2. G22N021598-G22N021600;
3. G22N021590-G22N021593;
4. GL15N021609, GL19N021610, GL19N021611, 
GL15N021612, GL16N021613;
5. GL16N021587

Найменування активу/стислий 
опис активу

1. Чотири земельні ділянки за адресою: Ки-
ївська обл., Макарівський р-н, с/рада Колон-
щинська;
2. Нерухомість у м. Фастів Київської обл.,  
у м. Київ по вул. Зодчих, 32в, у м. Вараш  
(Кузнецовськ) Рівненської обл.;
3. Нерухомість у м. Київ по вул. Тургенєвська, 
52/58, по пр-ту Лобановського Валерія, 14,  
по вул. Бориспільська, 12б та у м. Ірпінь  
по вул. Покровська, 1-а/1;
4. Права вимоги за кредитними договорами 
юридичних осіб;
5. Активи ПАТ «Промінвестбанк»  
та АТ «МЕГАБАНК», а саме права вимоги  
за кредитними договорами юридичних осіб

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 1. 19.12.2022;

2. 22.12.2022;
3. 21.12.2022;
4. 28.12.2022;
5. 26.12.2022

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) по кожному лоту вказується 
на веб сайті: https://prozorro.sale/

Детальна інформація про лотам
(параметри, забезпечення, почат-
кова ціна, правила участі в аук-
ціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/52117;
2. www.fg.gov.ua/passport/52123;
3. www.fg.gov.ua/passport/52124;
4. www.fg.gov.ua/passport/52125;
5. www.fg.gov.ua/passport/52134

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

мляю, що 14.10.2022, у кримінальному провадженні № 22022220000003133 
від 11.10.2022, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким, громадянин України Супрун Олег Миколайович, 13.01.1963 ро-
ку народження, який підозрюється у пособництві державі агресору, тоб-
то в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособни-
цтво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агре-
сора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні 
шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представ-
никам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміні-
страції держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повний текст повідомлення 
про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюва-
ного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досу-
дового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Супруну Олегу Миколайовичу, 13.01.1963 року народження, громадя-

нину України, зареєстрованому за адресою: Харківська обл., Чугуївський 
р-н., с. Кирилівка, вул. Центральна, 26, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
139 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 12.12.2022, о 
10 год. 00 хв. 13.12.2022, о 10 год. 00 хв. 14.12.2022, до слідчого відділу 
Управління СБ України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2), для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК Украї-
ни, а також для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій в рамках 
кримінального провадження № 22022220000003133. Поважні причини не-
прибуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можливість застосування 
приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України. 

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Харківській  
області лейтенант юстиції Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ

Втрачене посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи (категорія 1) серія А, № 112849с, видане Київоблдержадміністраці-
єю від 06.07.2007року та вкладкою учасника ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС з номером 609204с на ім’я Ярмаченко Олена Анатоліївна,  
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру на ім’я 
Федьковської Ольги Вікторівни за адресою: 

вул. Матросова, буд. 49, кв. 27, м. Кам’янське,
Дніпропетровської області, вважати недійсним.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Пили-
пенко Н. М. (м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоємців по-
мерлого 27 вересня 2022 року Ємцева Сергія Фадейовича, 10 серпня 1937 
р.н., в строк до 27.07.2023 р.

Після смерті Яценко Валентини Михайлівни, 11.03.1966 р.н., 

яка померла 09.11.2022 р., відкрилася спадкова справа. 

Спадкоємцям необхідно звернутися до приватного нотаріуса 

Уманського райнотокругу Черкаської обл. Камуз Ю. В.
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