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Шановні українці  
та українки!

Сьогоднішня дата знаме-
нує не лише 31-річчя віднов-
лення Незалежності Укра-
їни, а й рівно пів року геро-
їчної боротьби українського 
народу проти рашистських 
загарбників.

Україна виборювала свою 
незалежність століття-
ми і продовжує обстоюва-
ти її зараз у розв’язаній росі-
єю повномасштабній війні. Ми 

б’ємося за нашу землю, за нашу історію та цінності, за людей.
Наші Збройні Сили — це вістря списа, яким ми вражає-

мо ворогів. Шана й повага кожному, хто віддав своє життя 
за Незалежність України. Їхній подвиг і слава вічні. Так са-
мо, як і подвиги тих, хто зараз на передовій продовжує бо-
ронити свій дім і свою Батьківщину. 

Кожен на своєму місці бореться за нашу незалежність і 
наближає перемогу. Наші медики, рятувальники, енерге-
тики, залізничники — всі, хто в найважчі часи робив свою 
роботу, був на своєму місці, допоміг і допомагає  зберегти 
нашу славетну Україну. Кожен, хто продовжує працюва-
ти й підтримувати економіку, хто дає робочі місця й віру в 
краще майбутнє. 

Усі разом ми сила, яку неможливо здолати. Від Ужгоро-
да до Луганська. Від Чернігова до Ялти. 

31 рік — це тільки початок. Новий початок для кожно-
го з нас, аби після перемоги відновити країну, достойну на-
ших дітей та онуків. Квітучу, вільну, європейську Україну, 
в якій безпечно та комфортно жити, престижно працюва-
ти й навчатися, в яку перспективно інвестувати. Це мрія, в 
яку повірили українці 31 рік тому, і це мета, яку ми з вами 
й пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками посту-
пово здобуваємо.

Нам є чим пишатися перед світом, і сьогодні ми як ніколи 
відчуваємо гордість за нашу державу. Україна стала сино-
німом хоробрості та відваги. Саме ми пишемо історію, якою 
захоплюватимуться майбутні покоління. Наша віра в пере-
могу міцна й непохитна. Бо ми воюємо не заради ненави-
сті до нашого ворога, а через любов до своєї Батьківщини 
та близьких. 

Не ми розв’язали цю війну, але нам її закінчувати. І не 
тільки на фронті. росія думала, що вона нерушима скеля. 
Тож згадає видатні слова класика:

«Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
Зносiть i труд, i спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить».
Віримо в перемогу українського війська. Віримо в Украї-

ну. Працюємо на благо України та її майбутнього.

З Днем Незалежності, Україно!

Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ

Ми точно 
повернемося!
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Вони теж наближають перемогу
ІНІЦІАТИВА. Як волонтерський рух, започаткований групою сумських активістів, допомагає ЗСУ

Олександр ВЕРТІЛЬ,  
«Урядовий кур’єр»

Цю адресу в одному зі спаль-
них мікрорайонів Сум добре 

знають не тільки волонтери гру-
пи із промовистою назвою «Ми 
тут», а й численні сумчани, які 
щодня навідуються до ентузіас-

тів, щоб допомогти. Як каже во-
лонтерка Лариса Гніденко, такі 
візити додають сили, снаги, на-
строю, бо впевнюють: на захист 
рідної країни стали мільйони 
співгромадян, які прагнуть під-
тримати військових, надати їм 
посильну допомогу, щоб набли-
зити таку жадану перемогу. 

Волонтерську діяльність ен-
тузіасти розпочали ще напри-
кінці лютого, коли російські вій-
ська рвалися до Сум, прагнучи 
захопити обласний центр і далі 
рушити до Києва. Але їхні намі-
ри швидко луснули як мильна 
бульбашка, бо на шляху стали 
численні городяни — насампе-

ред тероборонівці й волонтери. 
Саме тоді кілька жителів мікро-
району вирішили приєднати-
ся до волонтерського руху: що-
ранку вирушали на околиці міс-
та, привозили коктейлі молото-
ва, допомагали облаштовува-
ти блокпости з мішків із піском, 
установлювати загороджуваль-

ні бар’єри тощо. Однак швид-
ко збагнули, що такі візити за-
бирають багато часу на пересу-
вання, адже тоді не курсував ні 
громадський транспорт, ні при-
ватні маршрутки. А пішки не 
находишся. Ось і виріши-
ли створити власний осе-
редок неподалік домівок. 

4-7З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
УКРАЇНО!

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА. У Києві відбувся Другий саміт 
міжнародної ініціативи «Кримська платформа».  
Усі його учасники запевнили, що підтримуватимуть  
нас доти, доки всю територію не буде звільнено
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ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру  

та проведення слідчих дій
Бурлаков Сергій Анатолійович, 28.01.1972 року на-

родження, громадянин України, зареєстроване місце 
проживання: Донецька область, смт Нікольське, вул. 
Пушкіна, буд. 112, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
137 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 09 год. 
00 хв. 28.08.2022 до місця тимчасової дислокації До-
нецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Сокола Володимира Андрійовича (кон-
тактний номер телефону +380629525394), за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для повідомлен-
ня Вам про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
30.08.2022 з 09:00 до 18:00, 31.08.2022 з 09:00 до 18:00 
та 01.09.2022 з 09:00 до 12:00, для проведення за Ва-
шою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні 
№ 42022050000000118, внесеному до ЄРДР 13.05.2022, 
в процесуальному статусі підозрюваного.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про надання дозволу на спеціальне досудове 

розслідування та повістка про виклик  
підозрюваного Сєдашова Артема Сергійовича

22 серпня 2022 року                               м. Полтава

Ухвалою слідчого судді Київського районного су-
ду м. Полтави від 22.08.2022 надано дозвіл на спе-
ціальне досудове розслідування відносно Сєдашо-
ва Артема Сергійовича, 18.10.1994 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Че-
люскіна, буд. 46, у кримінальному провадженні 
№42015220750000061 від 05.02.2015 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 408 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас 
(Сєдашов А. С.) з’явитися об 11:00 год. 01.09.2022 
та об 11:00 год 02.09.2022 до Харківської спеціалі-
зованої прокуратури у військовій та оборонній сфе-
рі об’єднаних сил (м. Полтава, майдан Незалежнос-
ті, 1Б), до процесуального керівника у цьому кри-
мінальному провадженні — прокурора Чугуївсько-
го відділу Харківської спеціалізованої прокуратури 
у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил Гу-
левич В.В., для закінчення досудового розслідуван-
ня (ознайомлення з матеріалами, згідно ст.290 КПК 
України), вручення обвинувального акту та реєстру 
досудового розслідування у провадженні.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Ротенберг Арка-
дій Романович, 15.12.1951 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодек-
су України, Вам необхідно прибути 25, 26 та 29 серп-
ня 2022 року о 10 год. 00 хв. до прокурора відділу 
Офісу Генерального прокурора Хіміча С. В. за адре-
сою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26А, каб. 407 для 
допиту в якості підозрюваного та проведення інших 
слідчих і процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 12022000000000291 від 12.04.2022. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ

Гражданин Российской Федерации Ротенберг Ар-
кадий Романович, 15.12.1951 г.р., согласно тре-
бованиям ст. ст. 133, 135 Уголовного процесуаль-
ного кодекса Украины, Вам необходимо явиться 
25, 26 и 29 августа 2022 года в 10 ч. 00 мин. к про-
курору отдела Офиса Генерального прокурора Хи-
мичу С. В. по адресу: г. Киев, бульвар Леси Укра-
инки, 26А, каб. 407 для допроса в качестве подо-
зреваемого и проведении других следственных и 
процесуальный действий в уголовном производстве 
№ 12022000000000291 от 12.04.2022. Уважительные 
причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процесуаль-
ного кодекса Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Ротенберг Ігор 
Аркадійович, 09.05.1973 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодек-
су України, Вам необхідно прибути 25, 26 та 29 серп-
ня 2022 року об 11 год. 00 хв. до прокурора відділу 
Офісу Генерального прокурора Хіміча С. В. за адре-
сою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26А, каб. 407 для 
допиту в якості підозрюваного та проведення інших 
слідчих і процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 12022000000000291 від 12.04.2022. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ

Гражданин Российской Федерации Ротенберг 
Игорь Аркадьевич, 09.05.1973 г.р., согласно требо-
ваниям ст. ст. 133, 135 Уголовного процесуального 
кодекса Украины, Вам необходимо явиться 25, 26 и 
29 августа 2022 года в 11 ч. 00 мин. к прокурору от-
дела Офиса Генерального прокурора Химичу С. В. по 
адресу: г. Киев, бульвар Леси Украинки, 26А, каб. 407 
для допроса в качестве подозреваемого и проведе-
нии других следственных и процесуальный действий 
в уголовном производстве № 12022000000000291 от 
12.04.2022. Уважительные причины и последствия 
неприбытия лица на вызов изложены в ст. ст. 138, 
139 Уголовного процесуального кодекса Украины.

Відповідності до ст. 63 Закону України «Про нотаріат» повідомляє про відкриті спадкові справи після смерті: 

22 жовтня 2021 року — Курганська Марія Василівна, 02 квітня 1924 року народження; 
31 грудня 2021 року — Усачов Іван Михайлович, 04 жовтня 1938 року народження;
15 січня 2022 року — Шахарова Алла Никифорівна, 09 червня 1941 року народження;
18 лютого 2022 року — Горбач Антоніна Василівна, 25 жовтня 1951 року народження;
03 січня 2022 року — Голишко Сергій Георгійович, 31 жовтня 1979 року народження;
05 січня 2022 року – Герасименко Марія Федорівна, 29 серпня 1938 року народження;
24 листопада 2021 року — Іоффе Юрій Наумович, 30 липня 1938 року народження;
30 жовтня 2021 року — Труханська Наталія Миколаївна, 12 березня 1955 року народження;
31 березня 2022 року — Тосіч Лідія Петрівна, 21 лютого 1949 року народження;
10 грудня 2021 року — Яковенко Валерій Леонідович, 26 липня 1958 року народження;
04 червня 2022 року — Радкевич Олександр Васильович, 01 січня 1955 року народження;
06 квітня 2022 року – Філюнов Дмитро Геннадійович, 14 червня 1969 року народження;
03 січня 2022 року — Ліпов Лев Пилипович, 30 січня 1933 року народження;
20 січня 2022 року— Морозова Валентина Акимівна, 19 серпня 1934 року народження;
24 січня 2022 року — Богомолова Марія Пилипівна, 03 жовтня 1924 року народження;
22 червня 2022 року – Жабоєдов Геннадій Дмитрович, 15 жовтня 1938 року народження;
25 листопада 2021 року — Колесніченко Лідія Іванівна, 19 січня 1944 року народження;
24 квітня 2022 року — Гончаров Микола Васильович, 28 грудня 1953 року народження;
13 квітня 2022 року — Бем Ганна Фльорияновна, 21 грудня 1934 року народження;
10 серпня 2022 року — Бердник Ольга Володимирівна, 20 лютого 1952 року народження;
18 серпня 2021 року — Гайдай Микола Дмитрович, 19 травня 1950 року народження;
23 липня 2021 року — Левченко Валентина Ігнатіївна, 02 червня 1941 року народження; 
20 грудня 2021 року — Вайнтруб Ірина Вольфівна, 25 вересня 1945 року народження,
викликаються спадкоємці до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Трач Г.М. (м. Ки-

їв, вул. О. Мишуги. 3—В, оф. 15—а, 0503670221.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та про відкриття сторонами матеріалів  

кримінального провадження 
Відповідно до ч.ч. 1-5 ст. 290 КПК України повідомляю, що 25.08.2022 досудове розслідування у кримінально-

му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022132580000069 від 11.05.2022, 
за ознаками кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, за підозрою Постоляню-
ка Богдана Юрійовича, 21.09.1978 року народження – буде завершено, а зібрані під час досудового розслідуван-
ня докази є достатніми для складання обвинувального акта.

Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.
На підставі ст.ст. 283, 290 КПК України Ви маєте право на ознайомлення з цими матеріалами за правилами ці-

єї статті з 26.08.2022 у приміщенні Старобільської окружної прокуратури Луганської області, яка тимчасово роз-
ташована на період воєнного стану за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської області  
(каб. 2).

Також, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України Ви зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати 
або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також на-
дати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під Вашим контролем, якщо 
Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Нагадуємо, що згідно ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить від-
криття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК суд не має права допустити відомості, що містяться в них, 
як докази.

У разі наявності у Вас зазначених матеріалів, пропонуємо відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України надати 
доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, доку-
менти або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у Вашому во-
лодінні або під Вашим контролем, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази у су-
ді у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022132580000069 
від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Марківського відділу 
окружної прокуратури Олег СКИРТАЧ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2022 р. № 724-р 
Київ

Про відображення очікуваних надходжень 
у 2022 році за позиками, залученими 

Україною від Європейського інвестиційного 
банку

1. З метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залуче-
ними Україною від Європейського інвестиційного банку за проектами «Проект «Про-
грама розвитку муніципальної інфраструктури України», «Проект «Енергоефектив-
ність громадських будівель в Україні», «Проект «Вища освіта України», «Проект мо-
дернізації української залізниці», «Проект «Підвищення безпеки автомобільних до-
ріг в містах України», «Проект «Європейські дороги України III (проект «Розвиток 
транс’європейської транспортної мережі»)» та «Проект «Міський громадський тран-
спорт України II», Міністерству фінансів відповідно до частини другої статті 4 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» забезпечити внесення змін до 
розпису спеціального фонду Державного бюджету України в частині:

1) збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету:
Міністерству розвитку громад та територій за програмами: 
- 2751640 «Програма розвитку муніципальної інфраструктури» на 

3 350 000 тис. гривень; 
- 2751660 «Енергоефективність громадських будівель в Україні» на 7 698 324,4 

тис. гривень;
Міністерству інфраструктури за програмами:
- 3101610 «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» на 

3 644 080 тис. гривень;
- 3101620 «Модернізація української залізниці» на 3 555 920 тис. гривень;
- 3101630 «Безпека руху в містах України» на 1 585 000  тис. гривень;
Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 «Розвиток ав-

томагістралей та реформа дорожнього сектору» на 15 055 277,4 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку Міністерству освіти і науки за програмою 

2201610 «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток» на 1 725 000 тис. 
гривень.

Збільшення обсягу надання кредитів та видатків розвитку за програмами здійсни-
ти за рахунок збільшення обсягу надходжень від державних зовнішніх запозичень на 
суму 36 613 601,8 тис. гривень шляхом внесення змін до розпису спеціального фон-
ду Державного бюджету України.

2. Міністерству фінансів забезпечити погодження збільшення обсягу надання кре-
дитів та видатків розвитку за рахунок збільшення обсягу надходжень від державних 
зовнішніх запозичень, що передбачено пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2022 р. № 726-р 
Київ

Про призначення Кота Т. П. 
першим заступником Голови Державного 

агентства меліорації та рибного 
господарства України

Призначити Кота Тараса Петровича першим заступником Голови Державного 
агентства меліорації та рибного господарства України з дати початку фактичного ви-
конання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи 
скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, встановив-
ши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2022 р. № 727-р 
Київ

Про призначення Кашталян Т. М.  
заступником Голови Державної служби 
України з питань геодезії, картографії  

та кадастру
Призначити Кашталян Тетяну Миколаївну заступником Голови Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру з дати початку фактичного вико-
нання нею посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи 
скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, встановив-
ши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2022 р. № 730-р 
Київ

Про зміну складу осіб, уповноважених 
представляти інтереси держави у правлінні 

Фонду соціального страхування
На часткову зміну абзацу першого пункту 1 розпорядження Кабінету Мі-

ністрів України від 26 травня 2021 р. № 520 «Деякі питання формуван-
ня складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлін-
ні Фонду соціального страхування» (Офіційний вісник України, 2021 р., 
№ 44, ст. 2719) затвердити новий склад осіб, уповноважених представ-
ляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування, згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2022 р. № 730-р

СКЛАД 
осіб, уповноважених представляти інтереси держави  

у правлінні Фонду соціального страхування

БЕРЕЖНА Тетяна Василівна — заступник Міністра економіки
ДІДЕНКО Сергій Олексійович — директор департаменту Мінфіну
ЗАДНІПРЯНЕЦЬ Валерій Анатолійович — заступник директора департа-

менту — начальник відділу Мінсоцполітики
КОВПАШКО Ірина Василівна — заступник Голови правління Пенсійно-

го фонду України
КУДІН Валентина Анатоліївна — генеральний директор директорату 

Мінсоцполітики
МАРЧАК Дарія Миколаївна — перший заступник Міністра соціальної 

політики, координатор діяльності осіб, уповноважених представляти ін-
тереси держави

ТАНАСИШИН Назар Дмитрович — радник Міністра соціальної політики
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Праотцеву Олексію Юрійовичу, 08.08.1984 року народження, остан-

нє відоме місце проживання: вул. Горпищенко, 152, м. Севастополь, АР 

Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України», Вам необхідно з’явитися 

29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ (з дисло-

кацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолі-

йовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення пові-

домлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру 

у кримінальному провадженні №62022240040000097 від 25.07.2022, 

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, 

ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 

31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюваного та прове-

дення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на виклик слідчого 

без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 КПК України, на-

стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можли-

вість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Подобєдову Денису Юрійовичу, 31.03.1984 року народження, останнє 

відоме місце проживання: вул. Горпищенко, 152, м. Севастополь, АР Крим, 

на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України  

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимча-

сово окупованій території України», Вам необхідно з’явитися 29.08.2022 

на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ (з дислокацією у м. Ві-

нниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича, за адре-

сою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення повідомлення про змі-

ну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у кримінальному 

провадженні №62022240040000095 від 25.07.2022, за ознаками кримі-

нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Украї-

ни. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 31.08.2022 на 10 годи-

ну, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуаль-

них дій. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, пе-

релік який наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-

бачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можливість здійснення спеці-

ального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Маркєлов Євген Олександрович, 12.12.1983 року народження, остан-

нє відоме місце проживання: вул. Сердюкова, 5, кв. 47, смт. Новофедо-

ровка, АР Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 

12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України», Вам необхідно 

з’явитися 29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ 

(з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря 

Анатолійовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення 

повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підо-

зру у кримінальному провадженні №62022240040000098 від 25.07.2022, 

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, 

ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 

31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюваного та прове-

дення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на виклик слідчого 

без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 КПК України, на-

стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можли-

вість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Мар’їну Володимиру Георгійовичу, 27 листопада 1979 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: вул. Горпищенко, 152, м. Севас-

тополь, АР Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 

12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України», Вам необхідно 

з’явитися 29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ 

(з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря 

Анатолійовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення 

повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підо-

зру у кримінальному провадженні №62022240040000102 від 25.07.2022, 

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, 

ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 

31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюваного та прове-

дення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на виклик слідчого 

без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 КПК України, на-

стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можли-

вість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Клімчуку Олександру Михайловичу, 04.03.1981 року народження, 

останнє відоме місце проживання: вул. Горпищенко, 152, м. Севасто-

поль, АР Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 

12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України», Вам необхідно 

з’явитися 29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ 

(з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря 

Анатолійовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення 

повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підо-

зру у кримінальному провадженні №62022240040000100 від 25.07.2022, 

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, 

ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 

31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюваного та прове-

дення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на виклик слідчого 

без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 КПК України, на-

стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можли-

вість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Литвинову Сергію Анатолійовичу, 03.05.1973 року народження року 

народження, останнє відоме місце проживання: вул. Карагандинська, 9, 

м. Севастополь, АР Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК Украї-

ни, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод грома-

дян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Вам 

необхідно з’явитися 29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого чет-

вертого СВ (з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому 

Коваля Ігоря Анатолійовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, 

для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та 

про нову підозру у кримінальному провадженні №62022240040000099 

від 25.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-

них ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 

30.08.2022 та 31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюва-

ного та проведення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на ви-

клик слідчого без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 

КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому 

числі: можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кірієнку Сергію Петровичу, 27.10.1976 року народження, останнє ві-

доме місце проживання: вул. Грина, 35, кв. 46, м. Феодосія, АР Крим, 

на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимча-

сово окупованій території України», Вам необхідно з’явитися 29.08.2022 

на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ (з дислокацією у м. Ві-

нниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича, за адре-

сою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення повідомлення про змі-

ну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у кримінальному 

провадженні №62022240040000096 від 25.07.2022, за ознаками кримі-

нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Украї-

ни. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 31.08.2022 на 10 годи-

ну, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуаль-

них дій. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, пе-

релік який наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-

бачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можливість здійснення спеці-

ального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Козлову Володимиру Володимировичу, 04.01.1977 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: вул. Горпищенко, 152, м. Севас-

тополь, АР Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 

12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України», Вам необхідно 

з’явитися 29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ 

(з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря 

Анатолійовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення 

повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підо-

зру у кримінальному провадженні №62022240040000101 від 25.07.2022, 

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, 

ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 

31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюваного та прове-

дення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на виклик слідчого 

без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 КПК України, на-

стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можли-

вість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Таранову Олександру Володимировичу, 16.07.1974 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: вул. Горпищенко, 152, м. Севас-

тополь, АР Крим, на підставі ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ч. 3 ст. 

12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-

вий режим на тимчасово окупованій території України», Вам необхідно 

з’явитися 29.08.2022 на 10 годину до старшого слідчого четвертого СВ 

(з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Коваля Ігоря 

Анатолійовича, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, для вручення 

повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підо-

зру у кримінальному провадженні №62022240040000094 від 25.07.2022, 

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 408, 

ч. 1 ст. 111 КК України. Також, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 та 

31.08.2022 на 10 годину, для допиту в якості підозрюваного та прове-

дення інших процесуальних дій. У разі неприбуття на виклик слідчого 

без поважних причин, перелік який наведений у ст. 138 КПК України, на-

стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України, у тому числі: можли-

вість здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Єпанчиної К. В.  

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Єпанчина Катерина Валентинівна, 22.11.1959 року на-
родження, уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, буд. 30, кв. 81, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 29.08.2022 о 10 год. 00 хв., 30.08.2022 о 10 
год. 00 хв., 31.08.2022 о 10 год. 00 хв., як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 22021101110000118 за ч. 2 ст. 258-5 КК України 
під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого 
слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київ-
ській області Базавляк Анни Юріївни за адресою: м. Київ, пров. Асколь-
дів, 3-А, для участі у допиті як підозрюваного, відкриття матеріалів до-
судового розслідування: повідомлення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів, ознайомлення з ними, отри-
мання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22021101110000118. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

Повістка про виклики підозрюваного
У зв’язку із завершенням спеціального досудового розслідування у кри-

мінальному провадженні № 62022150010000081 підозрюваному Калачо-
ву Ігорю Миколайовичу (Калачёву Игорю Николаевичу), 04.01.1990 року 
народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Баштан-
ський район, м. Снігурівка, вул. Зоряна, 52, необхідно з’явитися 29.08.2022 
о 10:00 год. до Миколаївської обласної прокуратури за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 10, каб. 9 для вручення по-
відомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог 
ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме: для надан-
ня доступу до матеріалів кримінального провадження.

Також, підозрюваному Калачову І. М. необхідно з’явитись 30.08.2022 о 
10:00 год. до Миколаївської обласної прокуратури за вищевказаною адре-
сою для вручення обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового 
розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

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

Повний текст Повістки про виклик розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням  
(https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya).

Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури  
Вікторія ШАПОВАЛОВА

ПОВІСТКА  
про виклик для повідомлення про підозру  

та проведення слідчих дій
Тосхопаран Наталя Михайлівна, 30.07.1976 року народження, зареє-

строване місце проживання: Донецька область, смт Мангуш, вул. Пошто-
ва, буд. 103, кв. 49, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 28.08.2022 до місця тимчасової дис-
локації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (кон-
тактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Бо-
брова, буд. 32, для повідомлення Вам про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також 
30.08.2022 з 09:00 до 18:00, 31.08.2022 з 09:00 до 18:00 та 01.09.2022 з 
09:00 до 12:00, для проведення за Вашою участю слідчих дій, у криміналь-
ному провадженні № 22022050000001980, внесеному до ЄРДР 09.07.2022, 
в процесуальному статусі підозрюваної.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Дніпро                  24 серпня 2022 року
Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у 

м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях майор юстиції Власенко Олексій Анатолійович, розглянувши матеріали кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22022130000000282 від 08.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого 
ч. 7 ст. 111-1 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри осо-
би у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 
278, 481 КПК України, — 

ПОВІДОМИВ:
Розовенка Володимира Петровича, 05.11.1975 року народження, уродженця смт. 

Михайлівка Перевальського району Луганської області, зареєстрованого та прожива-
ючого за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. Советська, буд. 2/5, кв. 8,

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

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 Генерально-
го 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».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Розовенко 

Володимир Петрович, 05.11.1975 року народження, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. Советська, буд. 2/5, кв. 8,  на  
29.08.2022 об 11:00, 30.08.2022 об 11:00, 31.08.2022 об 11:00 до СВ 3 управління ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, фактично розташованого на період військо-
вого стану за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у криміналь-
ному провадженні №22022130000000282 від 08.07.2022 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СЛІДЧИМ

Приходько Олег Миколайович, 27.12.1974 р.н., зареєстрований 
та проживає за адресою: Луганська область, Довжанський (Сверд-
ловський) район, с. Кондрюче, вул. Садова, буд. 64, на підста-
ві ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
26.08.2022 о 14 год. 30 хв., до службового кабінету № 4 слідчо-
го відділу Управління СБУ в Кіровоградській області, до заступни-
ка начальника слідчого відділу підполковника юстиції Дідковсько-
го О. С. (номер телефону 0522 399 449), за адресою: вул. Шульги-
них, буд. 4, м. Кропивницький, Кіровоградська область, для вру-
чення Вам повідомлення про підозру у кримінальному проваджен-
ні №22022120000000050 від 02.04.2022 за ч. 2 ст.111 КК України 
(державна зрада).

Також, Вам необхідно з’явитися за вищевказаною адресою 
29.08.2022, 30.08.2022 та 31.08.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 
для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних 
дій.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обста-
вин, передбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, пе-
редбачена ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК 
України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, 
який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/
або перебуває на тимчасово окупованій території України, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресо-
ром, є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце виклику.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Черноусов Данііл Олегович, 28.06.1992 ро-
ку народження, відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 
КПК України Вам повідомляється про підозру в кримінальному 
провадженні № 42022132580000073 від 24.05.2022 у добровільно-
му зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохо-
ронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Черноусов Данііл Олегович, 28.06.1992 ро-
ку народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 Кримі-
нального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
о 13 годині 29.08.2022, 30.08.2022, 31.08.2022 до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, для отримання  
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримі-
нальному провадженні № 42022132580000073 від 24.05.2022, до-
питу в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро         24 серпня 2022 року 
Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майор 

юстиції Власенко Олексій Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №22022130000000240 від 24.06.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Воржева Марка Юрійовича, 24.03.1998 року народження, громадянина України, уродженця м. Сєвєродонецьк Луган-

ської області, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 48Б, кв. 10,
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто у добровіль-

ному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-
господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупа-
ційній адміністрації держави-агресора.

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».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Воржев Марк Юрійович, 24.03.1998 року на-

родження, який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 48Б, 
кв. 10,  на  28.08.2022 об 11:00, 29.08.2022 об 11:00, 30.08.2022 об 11:00 до до СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, фактично розташованого на період військового стану за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 
7 для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному про-
вадженні №22022130000000240 від 24.06.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні. 

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.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 24.08.2022 у кримі-

нальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022130000000263 від 04.07.2022, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Тітаренко Наталія Миколаївна, 07.12.1985 року народження, громадянка Укра-
їни, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням орга-
нізаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки 
підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Тітаренко Наталія Миколаївна, 07.12.1985 р.н., проживаюча за адресою: Луганська область, Щас-

тинський район, смт Станиця Луганська, вул. 1 Травня, буд. 56А, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуванням за адре-
сою: вул. Москворецька, 19, м. Кам’янське Дніпропетровської області, до заступника начальника відділу нагляду 
за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за до-
держанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транс-
національною злочинністю Луганської обласної прокуратури Рибалкіна Віталія Олеговича (каб. 510), як підо-
зрюваному о 10 год. 00 хв. 29.08.2022, о 10 год. 00 хв. 30.08.2022, о 10 год. 00 хв. 31.08.2022 для отримання 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як 
підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 22022130000000263 від 04.07.2022. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.
Прокурор у кримінальному проваджені Віталій РИБАЛКІН

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

мляю, що 19.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Індик Олександр Сергійович, 11.01.1988 р.н., 
адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишев-
ського, б. 3, кв. 2, вчинив державну зраду, а саме діяння, умисно вчи-
нені громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та 
інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в пері-
од збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Індик Олександр Сергійович, 11.01.1988 р.н., адреса проживання: За-

порізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, б. 3, кв. 2, відповід-
но до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 29.08.2022, 
на 12 год. 00 хв. 30.08.2022, на 12 год. 00 хв. 31.08.2022 Вам необхідно 
з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні №62022080010000013 від 16.04.2022 
за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій.

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

мляю, що 19.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Жигир Роман Геннадійович, 28.07.1988 р.н., 
адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ціолковсько-
го, б. 7, кв. 2, вчинив державну зраду, а саме діяння, умисно вчинені гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності 
та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Жигир Роман Геннадійович, 28.07.1988 р.н., адреса проживання: За-

порізька обл., м. Мелітополь, вул. Ціолковського, б. 7, кв. 2, відповід-
но до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 29.08.2022, 
на 12 год. 00 хв. 30.08.2022, на 12 год. 00 хв. 31.08.2022 Вам необхідно 
з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою:м. Запоріж-
жя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні №62022080010000013 від 16.04.2022 
за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Ємцева В. І. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Ємцев Віктор Іванович, 30.03.1971 року народження, 

уродженець с. Бугаївка Луганської області, зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Макіївка, квартал Залізничний, буд. 3, кв. 46,  від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 29.08.2022 о 12 год. 00 хв., 
30.08.2022 о 12 год. 00 хв., 31.08.2022 о 12 год. 00 хв., як підозрювано-
му у кримінальному провадженні № 22021101110000118 за ч. 2 ст. 258-
5 КК України під час здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у 
м. Києві та Київській області Базавляк Анни Юріївни за адресою: м. Київ, 
пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті як підозрюваного, відкриття ма-
теріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріалів, ознайомлення з 
ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000118. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ  
РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
22.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 220220800000000083 від 21.03.2022 
відносно підозрюваного Тегімбаєва Олексія Борисовича, 13.09.1976 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 01.09.2022 на 09 
год. 00 хв., до Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А 
для участі в розгляді клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування викли-
кається підозрюваний у кримінальному провадженні № 22022011000000017 від 22.06.22 за ч. 1 ст. 111 КК 
України Непрана Сергія Альбертовича, 25.03.1968 року народження, уродженця м. Севастополь, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована територія України), 
м. Севастополь, вул. Б. Михайлова, 17, кв. 19.

Втрачене посвідчення учасника 

ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС у 1986 р. 

на ім’я Оношко Валерій 

Олександрович 

вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ  
РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 
від 22.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 220220800000000083 
від 21.03.2022 відносно підозрюваного Хруща Андрія Сергійовича, 
29.10.1982 року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 
хв. 27, 29, 30 серпня 2022 року до ГСУ СБ України за адресою: м. Київ, вул. 
Володимирська, 33, тел. (044) 255-84-88 до старшого слідчого в ОВС Стуко-
венкова О.В. для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000156 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України, а саме: допиту в якості підозрюваного, повідомлення про 
завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування.

 18.08.2022 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду 

Івано-Франківської області Бородовського С. О. (справа №344/9985/22) 

надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 

кримінальному провадженні № 62022140150000031 від 18.07.2022, 

за підозрою Горіна Вадима Борисовича, 01.05.1977 р.н., у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Курочку 

Каріну Олександрівну на 14:30 год 01.09.2022р., по справі № 192/1097/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. 
про звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Кузьменка 

Олексія Володимировича на 15:00 год 01.09.2022р., по справі № 192/1096/22, 
за поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. 
про звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Вівденка 

Олександра Ігоровича на 14:00 год 31.08.2022р., по справі № 192/1086/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. 
про звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Кургана 

Сергія Олександровича на 14:30 год 31.08.2022р., по справі № 192/1093/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. 
про звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Рябчук 

Ірину Володимирівну на 10:00 год 06.09.2022р., по справі № 192/1108/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. 
про звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Семенен-

ка Віктора Івановича на 14:30 год 01.09.2022р., по справі № 192/1113/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. 
про звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Сай Пе-

тра Анатолійовича на 14:00 год 05.09.2022р., по справі № 192/1110/22, за по-
данням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробаії» у Запорізькій обл. про 
звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Микиту 

Юрія Юрійовича на 10:30 год 06.09.2022р., по справі № 192/1105/22, за по-
данням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробаії» у Запорізькій обл. про 
звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Ма-

цолу Олександра Олександровича на 11:00 год 06.09.2022р., по справі № 
192/1103/22, за поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробаії» у За-
порізькій обл. про звільнення від відбування покарання по закінченню стро-
ку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Гору Рус-

лана Сергійовича на 11:00 год 02.09.2022, по справі 192/936/22,  за подан-
ням Василівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про 
звільнення від покарання по закінченню строку випробування 

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

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Білей Оле-

ну Олександрівну на 09:30 год 07.09.2022р., по справі № 192/946/22, за подан-
ням Василівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. про 
звільнення від відбування покарання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетров-
ської обл.

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Євдощен-

ка Максима Володимировича на 10:00 год 02.09.2022, по справі 192/935/22, за 
поданням Василівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області 
про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Бе-

лянського Валентина Володимировича на 11:00 год 05.09.2022, по справі 
№192/1082/22, за поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» 
в Запорізькій області про звільнення від покарання по закінченню строку ви-
пробування. 

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

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Березу 

Сергія Сергійовича на 10:00 год. 06.09.2022, по справі №192/1083/22, за подан-
ням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про 
звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Бугая Ми-

колу Григоровича на 10:30 год. 06.09.2022, по справі №192/1085/22, за подан-
ням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про 
звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Діденка 

Андрія Леонідовича на 11:00 год. 06.09.2022, по справі №192/1090/22, за по-
данням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області 
про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Жуков-

ського Сергія Анатолійовича на 10:00 год. 07.09.2022, по справі №192/1092/22, 
за поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій об-
ласті про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення 
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Чорного 

Володимира Васильовича на 13:30 год 05.09.2022, по справі №192/1082/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області 
про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

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 

15.08.2022 (судова справа № 201/5409/22) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022132590000030 від 
09.06.2022 стосовно підозрюваної Розумної Олени Дмитрівни, 16.09.1965 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудово-
го розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваній Розумній 
Олені Дмитрівни, 16 вересня 1965 року народження, повідомляємо, що Вам необхід-
но з’явитись 31.08.2022 о 10:00, 01.09.2022 о 10:00, 02.09.2022 о 10:00 до Луганської 
обласної прокуратури, розташована на період воєнного стану за адресою: вул. Собор-
на, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області для допиту в якості підозрюваного, 
а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному прова-
дженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудо-
вого розслідування, Вам необхідно з’явитись 05.09.2022 о 10:00 до Луганської облас-
ної прокуратури, за вищевказаною адресою для вручення повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття мате-
ріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження.

Також, Вам необхідно з’явитись 06.09.2022 о 10:00 до Луганської обласної прокура-
тури, за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів 
досудового 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 стяг-
нення, здійснення спеціального судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0997673109, prok.svativskiy@gmail.com
Прокурор у кримінальному провадженні — Прокурор Сватівської окружної  

прокуратури Луганської області Олександр ТАРАСОВ

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

домляю, що 24.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР за № 42022132580000078 від 06.06.2022, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Черняк Вадим Івано-
вич, 21.03.1974 р.н., громадянин України, підозрюється у добровільному 
зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному 
органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Черняк Вадим Іванович, 21.03.1974 р.н., на підставі 

ст.ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23 (фактичне роз-
ташування), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 29.08.2022, о 10 год. 00 хв. 
30.08.2022, о 10 год. 00 хв. 31.08.2022 для допиту у якості підозрювано-
го та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, 
внесеному до ЄРДР за № 42022132580000078 від 06.06.2022.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 
КПК України повідомляю, що 19.08.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за 
№62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове 
повідомлення про підозру, згідно з якою, Шипілов Євген 
Миколайович, 14.09.1985 р.н., адреса проживання: За-
порізька обл., Мелітопольський район, с. Тамбовка, вул. 
Річна, б. 26, вчинив державну зраду, а саме діяння, умис-
но вчинені громадянином України на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканості, обороноз-
датності, державній, економічній та інформаційній безпе-
ці України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Шипілов Євген Миколайович, 14.09.1985 р.н., адреса 
проживання: Запорізька обл., Мелітопольський район,  
с. Тамбовка, вул. Річна, б. 26, відповідно до вимог ст.ст. 
134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 29.08.2022, на 12 
год. 00 хв. 30.08.2022, на 12 год. 00 хв. 31.08.2022 Вам 
необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокурату-
ри за адресою:м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 
29а, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні №62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2  
ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій.

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

відомляю, що 19.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 16.04.2022 за №62022080010000013 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно з якою, Петренко Олександр Анатолійович, 
18.01.1988 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Івана Алексєєва, б. 4, кв. 36, вчинив державну зраду, а саме діяння, 
умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, еко-
номічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік во-
рога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Петренко Олександр Анатолійович, 18.01.1988 р.н., адреса прожи-

вання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, б. 4, кв. 
36, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 
29.08.2022, на 12 год. 00 хв. 30.08.2022, на 12 год. 00 хв. 31.08.2022 Вам 
необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якості під-
озрюваного у кримінальному провадженні №62022080010000013 від 
16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих 
та процесуальних дій.

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

мляю, що 19.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Кузнецов Микола Миколайович, 23.10.2000 
р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркуль-
турна, б. 292, вчинив державну зраду, а саме діяння, умисно вчинені гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Кузнецов Микола Миколайович, 23.10.2000 р.н., адреса проживан-

ня: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, б. 292, відпо-
відно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 29.08.2022, 
на 12 год. 00 хв. 30.08.2022, на 12 год. 00 хв. 31.08.2022 Вам необхідно 
з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою:м. Запоріж-
жя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні №62022080010000013 від 16.04.2022 
за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій.

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

мляю, що 19.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Герасімов Данило Юрійович, 08.04.2001 р.н., 
адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Запорізька,  
б. 88-а, вчинив державну зраду, а саме діяння, умисно вчинені громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройно-
го конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Герасімов Данило Юрійович, 08.04.2001 р.н., адреса проживання: За-

порізька обл., м. Мелітополь, вул. Запорізька, б. 88-а, відповідно до ви-
мог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 29.08.2022, на 12 год. 
00 хв. 30.08.2022, на 12 год. 00 хв. 31.08.2022 Вам необхідно з’явитись 
до Запорізької обласної прокуратури за адресою:м. Запоріжжя, вул. 
Олександра Матросова, 29а, для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2  
ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій.
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Укргiдрометцентр

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Ві‑

нниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13, 
31.08.2022 року об 11:00 годині відбудеться судове засідання у кримі‑
нальному провадженні за обвинуваченням Лугового Іллі Володими‑
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258‑3 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, а саме, об‑
винувачений Луговий І. В. та захисник Варчук А. Б.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су‑
дове засідання.

Справу розглядає суддя Вінницького міського суду  
Вінницької області Іванченко Я. М.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області викликає як 
обвинуваченого та цивільного відповідача Волошина А.В., для розгля‑
ду кримінального провадження №12020240210000292 від 18.05.2020 
за ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України на 11 год. 00 хв. 02.09.2022 за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка, Хмельницька 
область. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки обвинуваченого 
до суду дане оголошення вважатиметься належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину‑
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Козачук С. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Іноземцев Андрій Вікторович, 29.06.1985 р.н., 

уродженець смт. Велика Багачка Полтавської області, раніше зареєстро‑
ваний та проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Коло‑
бова, буд 34/1, кв. 70, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ‑
хідно з’явитись 30.08.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС 
СВ УСБУ в Полтавській області Димаря Ю.С. за адресою: м. Полтава, вул. 
Соборності, 40, каб. №17 (тел. 0532‑511‑817) для вручення повідомлен‑
ня про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, допиту в якос‑
ті підозрюваного, вручення клопотання про застосування запобіжного 
заходу, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22021170000000040 від 24.11.2021, в 
якості підозрюваного.

Повідомлення про виклик на комісію з питань захисту прав дитини  
при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

Ковальську Анастасію Миколаївну запрошено на засідання Комісії з питань 
захисту прав дитини, де буде розглядатися питання визначення місця прожи‑
вання дітей.

Засідання комісії відбудеться 31.08.2022 о 14:00 у приміщенні Шевченків‑
ської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Бог‑
дана Хмельницького 24, поверх 2, (каб. 201).

Цивільна справа №761/8792/22 перебуває на розгляді Шевченківського ра‑
йонного суду м. Києва за позовом гр. Юрика І. І. до Ковальської A. M.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування та відкриття  

сторонами матеріалів кримінального провадження

Відповідно до ст. ст. 111‑112, 297‑5, ч.ч. 1‑5 ст. 290 КПК 
України повідомляю, що 24.08.2022 у кримінальному проваджен‑
ні, внесеному до ЄРДР 30.05.2022 під №42022100000000237 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111‑1 КК України, за підозрою Марченка Вадима Зіновійови‑
ча, 30 червня 1968 року народження, завершено, а зібрані під час до‑
судового розслідування докази є достатніми для складання обвину‑
вального акта.

Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.
На підставі ст. ст. 283, 290 КПК України, Марченко В.З. має право 

на ознайомлення з цими матеріалами за правилами ст. 290 КПК Украї‑
ни 24.08.2022 та 25.08.2022 у приміщенні Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, за адре‑
сою: м. Київ, вул. Теліги Олени, 8.

Повідомлення про припинення діяльності 
Кредитної спілки «Центр фінансових послуг»

Кредитна спілка «Центр фінансових послуг» повідомляє про припи‑
нення діяльності шляхом приєднання до Кредитної спілки «СуперКре‑
дит» згідно рішення загальних зборів від 23.08.2022 року.

Кредитори Кредитної спілки «Центр фінансових послуг» мають пра‑
во заявляти свої вимоги протягом двох місяців з дня публікації дано‑
го повідомлення про припинення діяльності кредитної спілки у пись‑
мовому вигляді на адресу місцезнаходження кредитної спілки: 01033 
м.Київ, вул.Жилянська, будинок 68, приміщення 321, кімната 2.

Перехід до кредитної спілки‑правонаступника прав і обов›язків 
(зобов›язань) кредитної  спілки що приєднується не потребує додатко‑
вого переоформлення відносин за укладеними договорами з кредит‑
ною спілкою‑правонаступником. Разом з тим, члени кредитної спіл‑
ки що припиняється за бажанням можуть переукласти свої договори з 
кредитною спілкою‑правонаступником на тих самих умовах протягом 
двох місяців з дати виходу даного оголошення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Немирич Олена Миколаївна, 04.11.1968 р.н., громадянка України, на 

підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінальному 
провадженні № 62022170020000379 від 31.05.2022 повідомляється про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Немирич Олена Миколаївна, 04.11.1968 р.н., місце реєстрації і про‑

живання: вулиця Комсомольська, 76А, м. Ізюм, Харківської області, від‑
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
30.08.2022; 31.08.2022 о 10 год. 00 хв. до другого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бю‑
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адре‑
сою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) для допиту в якос‑
ті підозрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кри‑
мінальному провадженню.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК БОНДАРЕНКО А. В. 

Громадянка України Бондаренко Алла Вікторівна, 29.07.1973 року наро‑
дження, уродженка м. Волноваха, Донецької області, зареєстрована за адре‑
сою: Донецька область, Волноваський р‑н, м. Волноваха, пров. Літвінова, буд. 
8 на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в пері‑
од часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 28.08.2022 до слідчого‑криміналіста 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До‑
нецькій та Луганській областях Жижоми Ярослава Олександровича до будів‑
лі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, 
кім. 130 для вручення Вам письмового повідомлення про підозру, проведення 
інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному прова‑
дженні №62022050030000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових роз‑
слідувань 20.03.2022 за ч. 2 ст. 111‑1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 29.08.2022 та 30.08.2022 в період часу 
з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюва‑
ної, проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримі‑
нальному провадженні №62022050030000140 від 20.03.2022.

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

Повістки про виклик підозрюваного Круглого Д .В.

Повістки про виклик громадянина України Круглого Дмитра Геор‑
гійовича, 16.05.1971 року народження, відповідно до вимог ст. 133, 
135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, про те, що 
останньому необхідно з’явитися 25.08.2022 та 26.08.2022 об 11 годи‑
ні 00  хвилин, у кримінальному провадженні №42022102070000212, ві‑
домості щодо якого 08.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудо‑
вих розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передба‑
чених ч. 5, ч. 6 ст. 111‑1 КК України для вручення письмового повідо‑
млення про підозру та допиту в якості підозрюваного до СВ УП в ме‑
трополітені ГУНП у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 20, 
з собою необхідно мати документ, який посвідчує особу.

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

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні  
спеціального досудового розслідування.

 Підозрюваний Марков Ігор Олегович, 18.01.1973 р.н., уродженець 
м. Одеса, останнє місце проживання: Одеська область, с. Мізікевича, 
ж/м «Дружний», вул. Нова, буд. 12 / м. Одеса, вул. Літературна, 1‑А, кв. 
291, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 297‑5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися в каб. № 289/18 до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в 
Одеській обл. Філіпова М.Д., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, 
тел. 0487222208, для проведення наступних слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 12022100000000322:

‑ 30.08.2022 о 10 год. 00 хв. для допиту як підозрюваного;
‑ 30.08.2022 о 12 год. 00 хв. для ознайомлення з матеріалами кримі‑

нального провадження № 12022100000000322.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 

статтях 138‑139 КПК України.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу.

На виконання вимог ст.ст. 290, 297‑5 КПК України доводиться до ві‑
дома підозрюваного Фучеджі Дмитра Васильовича та його захисни‑
ків — Зуєвої Ірини Іванівни та Піщанецького Юрія Володимировича, 
що 22.08.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000500 від 14.07.2022 за підозрою Фучеджі Д. В. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 294; ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 341; ч. 2 ст. 343 КК Укра‑
їни, завершено.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України, вказані особи можуть 
ознайомитися із матеріалами досудового розслідування у цьому про‑
вадженні за місцем фактичного розташування органу досудового роз‑
слідування — Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку 
із масовими протестами у 2013‑2014 роках Державного бюро розслі‑
дувань, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 
каб. 612, телефон для зв’язку +380961801111, слідчий ДБР Бородій 
Ярослав. 

Контактна особа: прокурор Калінін Ігор тел. 067‑933‑49‑71.

Повістка про виклик

Підозрюваному Рєзнікову Вячеславу Вадимовичу, 19.02.1980 ро‑
ку народження, громадянину України, уродженцю міста Нова Кахов‑
ка Херсонської області Української РСР, зареєстрованому та прожива‑
ючому за адресою: Херсонська область, Каховський район, місто Но‑
ва Каховка, вул. Соборна, будинок 31, квартира 84, відповідно вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України  необхідно з’явитися 29, 30 та 31 серпня  
2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближче 
територіально розташований орган прокуратури України або підроз‑
діл Служби безпеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному 
провадженні № 42022232190000118 від 20.06.2022, за підозрою Вас у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111‑1 КК України, та для про‑
ведення допиту підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри‑
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про‑
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Гутор Андрій Олександрович, 02.07.1967 р.н., який за‑
реєстрований за адресою: м. Херсон, вул. 295‑ї Стрілецької Дивізії, буд. 4,  
кв. 47, відповідно до вимог ст.ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 27.08.2022, 29.08.2022 та 30.08.2022 о 16 год. 00 хв. до слідчого Го‑
ловного слідчого управління Служби безпеки України Бугай Ю.Р. за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 108, ном. тел.: (095) 566‑95‑06 для прове‑
дення слідчих дій в межах кримінального провадження № 22022000000000257 
від 08.06.2022.

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

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового  
розслідування Головного слідчого управління СБ України  

молодший лейтенант юстиції Юлія БУГАЙ

Приватний нотаріус Синельниківського районного нотарі‑
ального округу Дніпропетровської області Дидюк В. В. пові‑
домляє, що після смерті Бушиної Валентини Анатоліївни, гро‑
мадянки України, 23.10.1951 року народження, яка померла 
28.06.2022 року, останнім місцем реєстрації якої було: Дні‑
пропетровська область, Синельниківський р‑н, місто Першо‑
травенськ, вулиця Шкільна, буд. 21а, була заведена спадкова 
справа. Просимо усіх спадкоємців у строк до 28.04.2023 року 
звернутися до нотаріуса за адресою: 52800, Дніпропетровська 
область, Синельниківський район, місто Першотравенськ, ву‑
лиця Пушкіна, 1/2 (офіс нотаріуса).

Втрачене посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської 

катастрофи, серії Д № 363612 від 16.09.2008 року, видане Київ‑

ською обласною адміністрацією на ім’я Кулик Володимир Іванович, 

вважати недійсним.
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