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Зареєструвати ТОВ можна за кілька кліків у «Дії»
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ. 24 серпня, у День 

Незалежності України, запрацюва-
ла нова послуга на порталі «Дія» 
— автоматична реєстрація товари-
ства з обмеженою відповідальніс-
тю (ТОВ). 

У жовтні 2020 року запрацювала 
реєстрація ТОВ із держреєстрато-
ром. За цей час послугою скористу-
валося близько 13 тисяч українців. 
Тепер прибирається людський чин-
ник із цієї послуги та скорочується 

час на її отримання. Жодних бюро-
кратичних квестів, збирання папір-
ців та годин у чергах. Тепер відкри-
ти власне товариство з обмеженою 
відповідальністю можна за кілька 
хвилин.

«Ми віримо, що автоматичні по-
слуги найефективніші. Вони зруч-
ні, користуватися ними можна де 
завгодно. А від результату користу-
вача відокремлює всього кілька клі-
ків. Автореєстрація ТОВ — ще один 

крок до спрощення спілкування біз-
несу з державою. Адже такі послу-
ги мають бути простими та зруч-
ними. Вони заощаджують не тіль-
ки бюджетні гроші для держави, а й 
час для підприємців, який вони мо-
жуть витратити на розвиток власної 
справи», — зазначив віцепрем’єр-
міністр — міністр цифрової транс-
формації Михайло Федоров.

Як зареєструвати ТОВ на порта-
лі «Дія»:

— авторизуватися;
— заповнити заяву на реєстра-

цію ТОВ, вказати необхідні дані;
— підписати заяву електрон-

ним підписом.
Після цього система автома-

тично сформує та надішле заяву 
на реєстрацію ТОВ — і все.

ТОВ буде зареєстровано ав-
томатично, якщо заява відпові-
дає всім умовам.  Якщо ж не від-
повідає хоч одній з умов — ре-

єстрація відбудеться за участі 
державного реєстратора онлайн 
протягом одного робочого дня.

Послугу реалізувало Мініс-
терство цифрової трансформа-
ції України у співпраці з Мініс-
терством юстиції України за під-
тримки програми EGAP Фонду 
«Східна Європа», що фінансує 
уряд Швейцарії, повідомляє Мі-
ністерство цифрової трансфор-
мації.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Цінний подарунок Україні  

 до Дня Незалежності! 
Президент США  

Джо Байден  
оголосив про майже  

3 мільярди доларів 
військової 

допомоги».

США надали грантів 
на 8,5 мільярда 

ДОПОМОГА. До державного бюджету України надійшла 
частина гранту в розмірі 3 мільярди доларів США.  Це перший 
транш грантових коштів із 4,5 мільярда доларів, які надали 
Сполучені Штати Америки через цільовий фонд Світового бан-
ку в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забез-
печення стійкого державного управління в Україні».

«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки та команді Світо-
вого банку за таку потужну підтримку України. Грантова допо-
мога — вагомий подарунок для нашої країни на День Незалеж-
ності. Залучені кошти дадуть змогу зберегти дієвість та стій-
кість функціонування української системи державного управ-
ління», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних 
виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, 
таких, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка ма-
лозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, 
ВПО тощо.  Загалом від початку відкритої агресії росії за спри-
яння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали 
Україні 8,5 мільярда доларів грантової допомоги.

189 разів 
оголошували сумарно повітряну тривогу 

в День Незалежності України.  
У різних регіонах вона тривала  

від 3 до 14 годин  

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. У День Незалежності нашої держави 
Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене ситуації, 
спричиненій  вторгненням рф 

Злочин агресіїросії 
розгляне сесія 
Генасамблеї ООН

Прем’єр-міністр про вагомий внесок Сполучених Штатів  
у нашу перемогу
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Заступник голови Сумської 
ОДА –– керівника обласної 
військової адміністрації Олена 
Бойко про те, як область 
готується до зими

МІСЦЕВА ВЛАДА

«Урядовий кур’єр» 
аналізує нинішню 
ситуацію на ринку 
пального та те, якою 
вона може бути надалі 7 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України 
щодо удосконалення механізму 
проведення евакуації»
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ДОКУМЕНТИ

Порядко-
вий но-

мер

Реєстраційний но-
мер спеціального 

дозволу на  
користування  

нафтогазоносни-
ми надрами

Дата надання/дата  
закінчення спеціального 
дозволу на користування 

нафтогазоносними  
надрами

Вид користування надрами
Назва об’єкта 

нафтогазовидо-
бування

Корисна копалина Стан спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

1 1632 11 квітня 2001 р./ 
11 квітня 2021 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

родовище  
Шмідта

газ природний 
конденсат

дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

2 3907 22 грудня 2010 р./ 
22 грудня 2040 р.

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в то-
му числі дослідно-промислова розробка родовищ 
з подальшим видобуванням нафти і газу (промис-
ловою розробкою родовищ)

площа Паласа газ природний
нафта
супутні компоненти

дійсний

3 4125 5 квітня 2012 р./ 
24 грудня 2042 р.

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в то-
му числі дослідно-промислова розробка родовищ 
з подальшим видобуванням нафти і газу (промис-
ловою розробкою родовищ)

площа  
Лучицького

газ природний
нафта
конденсат

дійсний

4 4300 17 січня 2013 р./ 
17 січня 2043 р.

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в то-
му числі дослідно-промислова розробка родовищ 
з подальшим видобуванням нафти і газу (промис-
ловою розробкою родовищ)

Тарханкутська 
ділянка

газ природний
нафта
конденсат
супутні компоненти

дійсний

5 2113 6 січня 2000 р./ 
6 січня 2017 р.

видобування корисних копалин (промислова роз-
робка родовищ)

Голіцинське  
родовище

газ природний
конденсат

дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

6 2377 12 серпня 2003 р./ 
12 серпня 2018 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

площа Губкіна газ природний
нафта

дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

7 2378 12 серпня 2003 р./ 
12 серпня 2018 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

Одеське  
родовище 

газ природний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

8 3293 9 грудня 2003 р./ 
9 грудня 2023 р.

видобування корисних копалин (промислова роз-
робка родовищ)

Штормове  
родовище

газ природний вільний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

9 2379 12 серпня 2003 р./ 
12 серпня 2018 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

Безіменне  
родовище

газ природний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

10 2554 15 вересня 2004 р./ 
15 вересня 2014 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

площа Рифтова газ природний
нафта

дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

11 2692 29 грудня 2004 р./ 
29 грудня 2024 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

Північно-Кер-
ченське та Пів-
нічно-Булга-
нацьке  
родовища

газ природний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

12 3481 21 січня 2009 р./ 
21 січня 2019 р.

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення

Західноголіцин-
ська площа

газ природний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

13 4594 18 грудня 2007 р./ 
18 грудня 2027 р.

видобування корисних копалин (промислова роз-
робка родовищ)

Архангельське 
родовище

газ природний вільний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

14 4991 21 липня 2009 р./  
21 липня 2039 р.

видобування корисних копалин (промислова роз-
робка родовищ)

Східноказан-
типське родо-
вище

газ природний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

15 5280 13 січня 2011 р./  
13 січня 2041 р.

видобування корисних копалин (промислова роз-
робка родовищ)

Північнобулга-
нацьке родо-
вище

газ природний дійсний відповідно до статті 12 Закону України «Про створення вільної економічної зо-
ни «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупо-
ваній території України» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціо-
нерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією терито-
рії України»)

16 4478 27 грудня 2013 р./ 
27 листопада 2063 р.

виконання робіт (провадження діяльності), перед-
баченої угодою про розподіл продукції

площі Абіха і 
Кавказька, ді-
лянка Маячна  
та структура 
Субботіна

газ природний
газ природний, розчинений у нафті
газ центрально-басейнового типу
нафта
конденсат
газ сланцевих товщ

дійсний відповідно до угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах 
площ Абіха і Кавказька, ділянки Маячна та структури Субботіна, між Державою Укра-
їна, компаніями «Ені Юкрейн Шеллоу Вотерс Б. В.», «ЕДФ Юкрейн Шеллоу Вотерс 
САС», товариством з обмеженою відповідальністю «Води України» та публічним акціо-
нерним товариством «Чорноморнафтогаз» від 27 листопада 2013 р., наказів Держгео-
надр від 19 грудня 2013 р. № 631, від 17 жовтня 2014 р. № 328

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 серпня 2022 р. № 945 
Київ

Про затвердження переліку об’єктів нафтогазовидобування  
в межах континентального шельфу України, які є окупованими 

Російською Федерацією 
Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимча-

сово окупованій території України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік об’єктів нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України, які є окупованими Росій-
ською Федерацією, згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2022 р. № 945

ПЕРЕЛІК 
об’єктів нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України,  

які є окупованими Російською Федерацією

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Даш’ян К.Е. від 24.08.2022 (судо-
ва справа № 569/11841/22, провадження № 1-кс/569/3801/22) надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування у межах кримінального провадження № 42022132580000043 від 22.04.2022 віднос-
но громадянина України Кельша Олександра Антоновича, 27.07.1957 р.н., який підозрюється у добровільно-
му зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій терито-
рії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме: «начальника відділу культури, моло-
ді та спорту адміністрації Старобільського району «ЛНР», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. від 24.08.2022 (судова 
справа № 569/11840/22, провадження № 1-кс/569/3800/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування у межах кримінального провадження № 42022132580000036 від 15.04.2022 віднос-
но громадянина України Романчука Дмитра Сергійовича, 29.12.1978 р.н., який підозрюється у добровільно-
му зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій терито-
рії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме: «завідувача Старобільським відділен-
ням судово-медичної експертизи Луганського республіканського бюро судово-медичної експертизи «ЛНР», 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
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ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Міхєєва В. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Міхєєва Вадима Валентиновича, 18.04.1973 
року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 36, кв. 39, на 10 год. 00 хв. 31.08.2022 до слідчого відділу УСБУ в Запорізь-
кій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62, для повідомлення про за-
вершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000000061, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 13.03.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Орлова В. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Орлова Вячеслава Вячеславовича, 
09.09.1981 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Семенівка, вул. Михайлівська, буд. 227, на 10 год. 00 хв. 31.08.2022 до слідчо-
го відділу УСБУ в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62, 
для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матері-
алів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000061, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Втрачене 

посвідчення учасни-

ка ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобиль-

ській АЕС у 1986 р. 

категорії 

1 серії А №033088 

від 25.09.2019 на 

ім’я Оношко Валерій 

Олександрович, 

вважати недійсним.

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

мляю, що 26.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
21.03.2022 за № 22022000000000108 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 3 
ст. 27 ч. 3 ст. 332-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, складено письмове повідомлення про підозру Кадирову Рамзану Ахма-
товичу, 05.10.1976 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни, тобто у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на 
порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до 
загибелі людей та інших тяжких наслідків; у виготовленні та поширенні ма-
теріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною зброй-
ної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, ви-
правдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини тери-
торії України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію 
Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчинені служ-
бовою особою; у веденні агресивної війни.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мо-
вою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «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
Кадиров Рамзан Ахматович, 05.10.1976 р.н., Голова Чеченської Респу-

бліки Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни (далі — КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 05, 07 та 09 верес-
ня 2022 року до слідчого у кримінальному провадженні Радіонової А.О. до 
приміщення Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 33 для допиту у якості підозрюваного в межах кримі-
нального провадження № 22022000000000108 від 21.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, 
суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик 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.

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

мляю, що 26.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
21.03.2022 за № 22022000000000108 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 3 
ст. 27 ч. 3 ст. 332-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру Мартинову Дані-
ілу Васильовичу, 19.03.1983 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ч ст. 438 КК України, тобто у порушенні зако-
нів та звичаїв війни.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мо-
вою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «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
Мартинов Данііл Васильович, 19.03.1983 р.н., заступник начальни-

ка Управління національної гвардії Російської Федерації по Чеченській 
Республіці, громадянин Російської Федерації, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України (далі — 
КПК України) викликається на 14 год. 00 хв. 05, 07 та 09 вересня 2022 
року до слідчого у кримінальному провадженні Радіонової А. О. до при-
міщення Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 33 для допиту у якості підозрюваного в межах кри-
мінального провадження № 22022000000000108 від 21.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений 
строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщу-
ється на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

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

мляю, що 26.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
21.03.2022 за № 22022000000000108 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258, 
ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 
КК України, складено письмове повідомлення про підозру Межидову Ху-
сейну Халідовичу, 04.07.1987 р.н. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ч ст. 438 КК України, тобто у порушенні зако-
нів та звичаїв війни.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мо-
вою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «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
Межидов Хусейн Халідович, 04.07.1987 р.н., командир тактичної гру-

пи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бри-
гади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ на-
ціональної гвардії Російської Федерації, громадянин Російської Федера-
ції, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі — КПК України) викликається на 16 год. 00 хв. 
05, 07 та 09 вересня 2022 року до слідчого у кримінальному провадженні 
Радіонової А. О. до приміщення Служби безпеки України, розташовано-
го за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для допиту у якості підо-
зрюваного в межах кримінального провадження № 22022000000000108 
від 21.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений 
строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщу-
ється на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                                            26 серпня 2022 року  

Міляєв Олександр Юрійович, 01.04.1992 р.н., громадянин України, 
на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінально-
му провадженні №22022130000000216 від 16.06.2022  повідомляється 
про підозру  у добровільному зайнятті громадянином України посади,  
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністратив-
но-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністра-
ції держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 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».

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин 
України – підозрюваний Міляєв Олександр Юрійович, 01.04.1992 р.н., 
о 09 годині 00 хвилин 30, 31 серпня та 01 вересня 2022 до Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному прова-
дженні №22022130000000216 від 16.06.2022, для допиту у якості підо-
зрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Бучанським районним управлінням поліції Головного управлін-
ня Національної поліції в Київській області за погодженням із Бучан-
ською окружною прокуратурою Київської області, відповідно до ст. ст. 
42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України 24.08.2022 повідомлено Со-
ковікову Миколі Сергійовичу, 14.12.1995 року народження, уроджен-
цю міста Омськ російської федерації, громадянину російської фе-
дерації, який зареєстрований за адресою: російська федерація, Рес-
публіка Бурятія, Прибайкальський район, пос. Єловка, вул. Шкільна, 
23, кв. 1, перебуваючому на службі в 5-й окремій гвардійській танко-
вій Тацинській Червонознаменній, ордена Суворова 2-го ступеня бри-
гаді — військова частина № 46108 збройних сил російської феде-
рації, яка розташована за адресою: російська федерація, Республі-
ка Бурятія, м. Улан-Уде, ст. Дивізіонна, у кримінальному провадженні  
№ 42022112320001656 від 10.05.2022 про те, що він підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2  
ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попе-
редньою змовою групою осіб). 

Повний текст повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підо-
зрюваного Соковікова Миколи Сергійовича, 14.12.1995 р.н. українською 
та російською мовами доступні за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/
ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-sokovikovu-ms-original-ta-pereklad». 

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Меженського Івана Вадимовича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-

пропетровської області від 23.08.2022 (справа №183/1705/22) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 
Меженського Івана Вадимовича, 20.05.1999 р.н., у кримінальному про-
вадженні № 62022050020000082 від 15.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 29.08.2022 
30.08.2022, на 10 годину 00 хвилин до Старшого слідчого Другого СВ 
ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Завадського О. В. (м. Дні-
про, проспект Гагаріна, б. 26) для участі у допиті у статусі підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 62022050020000082 від 15.03.2022 за 
ознаками вчинень кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 2 
ст. 111 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вру-
чення повідомлення про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвину-
вального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

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

Старший слідчий 2СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25.08.2022 (унікальний номер судової справи 

в Єдиному реєстрі судових рішень № 296/5170/22 1-кс/296/2070/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного Нечухраного Олексія Івановича, 16.08.1978 р.н., у кримінальному провадженні № 
42014110350000402 від 23.12.2014, за ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Нечухраний Олексій Іванович, 16.08.1978 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Російська Федерація, Приморський край, Октябрський район, с. Галенки, вул. Комарова, буд. 159, кв. 25, 
Вам, як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42014110350000402 від 23.12.2014 у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111 та ч.1 ст. 408 КК України, необхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 30.08.2022 до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області Пустовіта Д.О., за адресою: м. Житомир, вул. Фе-
щенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-214, для участі у проведенні необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуаль-
них дій в рамках зазначеного провадження (вручення письмових документів, допиту в якості підозрюваного), а також для 
виконання вимог ст. 290 КПК України, а саме вручення Вам повідомлення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового 
розслідування. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Бондаренко Сергій Володимирович, 15.03.1979 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 

України Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 о 10 год. до  Державного бюро розслідувань за адре-

сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 521 для вручення у разі погодження прокурором 

повідомлення про підозру, допиту у статусі підозрюваного та проведення інших процесуальних дій  

у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних 

правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 365, ч. 3  

ст. 365, ч. 1 ст. 171, ст. 340 та іншими статтями КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Єрохін (044) 365 40 00

Диплом спеціаліста ТВ-І № 181609, виданий Луганським сільськогосподарським інститутом 
18.06.1997 року на ім’я Хишевої Тетяни Миколаївни,  

вважати недійсним.

Повістка про виклик

Переходченко (Прохорова) Анастасії Андріївни, 22.08.1986 року народження, уродженки м. Луганськ, зареєстрованої 
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Енергетична, 28, кв. 2. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися  30 серпня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до Подільського УП ГУНП у 
м. Києві для допиту в якості підозрюваного в межах кримінального провадження № 42022102070000181 від 19.05.2022 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик

Переходченко (Прохорова) Анастасії Андріївни, 22.08.1986 року народження, уродженки м. Луганськ, зареєстрованої 
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Енергетична, 28, кв. 2. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися  29 серпня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до Подільського УП ГУНП у 
м. Києві для допиту в якості підозрюваного в межах кримінального провадження № 42022102070000181 від 19.05.2022 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повідомлення про підозру

Повідомляю, що 26.08.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022230000000145 від 16.05.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Ки-
риленку Олександру Володимировичу, 21.03.1972 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик

Підозрюваному Кириленку Олександру Володимировичу, 21.03.1972 
року народження, громадянину України, фактично проживаючому за 
адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська Гірка, 
вул. Виноградна, буд. 78, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 31 серпня 2022 року та 01, 02 вересня 2022 
року в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. у найближчий тери-
торіально розташований підрозділ Служби безпеки України, для учас-
ті у слідчих діях у кримінальному провадженні № 22022230000000145 
від 16.05.2022, за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Солонина Владислав Володимирович, 
01.04.1980 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022100000000269 від 10.06.2022 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Солонина Владислав Володимирович, 01.04.1980 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29, 30 
та 31 серпня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, проспект Гагаріна, буд.26) тел.(099)-35-24-122 для вручення вам 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 42022100000000269 від 
10.06.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.  

 Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську  

Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ОЛІЙНИК Володимир Володимирович, 03.08.1973 р.н., який зареє-
стрований за адресою: ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, 9, кв. 11, місто Тлумач 
Івано-Франківської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 виклика-
ється 29 серпня 2022 року на 12.00 до Національного антикорупційно-
го бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для учас-
ті у допиті та інших процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 52022000000000230 від 22.08.2022 за ч. 5 ч.191, ч.2 ст. 366 КК Укра-
їни в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик визначені в ст.ст.138, 139 КПК України. 

Старший детектив — заступник керівника відділу  
Національного антикорупційного бюро України Єршов П.А. 

т.(044)3639718 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Каминін Валерій Вікторович, 03.05.1975 р.н.  відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається на 02.09.2022 
о 09:00 до  слідчого управління Головного управління Національної поліції 
в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Мандрика, буд. 7 для отримання письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 149 КК України, в рамках кримінального 
провадження № 12014100080007021 від 13.08.2014.

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

Громадянин України Пойда Олександр Олександрович, 12.10.2000 
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам 
повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 
42022100000000269 від 10.06.2022 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Пойда Олександр Олександрович, 12.10.2000 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29, 30 
та 31 серпня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, проспект Гагаріна, буд.26) тел.(099)-35-24-122 для вручення вам 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 42022100000000269 від 
10.06.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.  

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку)  ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську 

Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Царевський Ілля Ігорович, 31.12.1991  р.н., у від-
повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000191 
від 15.04.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.4 ст. 408, ч.2 ст.111 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Царевський Ілля Ігорович, 31.12.1991  р.н., від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29, 30 та 31 
серпня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, 
проспект Гагаріна, буд.26) тел.(099)-35-24-122 для вручення вам пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 4 ст. 408, ч.2 ст.111 КК України та здійснення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000191 від 
15.04.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.  

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку)  ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську 

Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)  

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номери лота GL19N021221

Найменування активу Права вимоги за кредитним договором

Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/ 
GFD001-UA-20220822-65683

Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону 14.09.2022 р.

Час проведення аукціону
Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) вказується на веб-сайті: https://
prozorro.sale/

Слідчий відділ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ви-
кликає Андрос Миколу Васильовича, 05.08.1966 року народження, для 
повідомлення про закінчення досудового розслідування та ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження №12022082020000342 від 
11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України на 09 годину 00  хвилин 30.08.2022 до слідчо-
го відділу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 2, каб. 32. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Хворостян Олександр Анатолійович, 17.12.1987 р.н., у відповідності до ви-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022100000000269 від 10.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, 
ч. 1 ст. 111-1 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Хворостян Олександр Анатолійович, 17.12.1987 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 Вам необхідно з’явитися 29, 30 та 31 серпня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел.(099)-35-24-122 для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022100000000269 від 10.06.2022 в якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.  

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Чернишов Андрій Віталійович, 26.09.1993 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050030000147 від 
23.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Чернишов Андрій Віталійович, 26.09.1993 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам 

необхідно з’явитися 30, 31 серпня 2022 року та 01 вересня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Краматорську (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050030000147 від 23.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

 Слідчий Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Краматорську Євген АНДРЄЄВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Новікова О. В.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська 17.08.2022 надано дозвіл на здійснення 

спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022050030000205 від 20.05.2022 стосовно 
Новікова Олександра Віталійовича, 13.02.2001 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.2 ст.111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Новікова О. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Новіков Олександр Віталійович, 13.02.2001 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 31.08.2022, 01.09.2022, 02.09.2022 об 11:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за адре-
сою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26 для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвину-
вального акту з додатками у кримінальному провадженні № 62022050030000205 від 20.05.2022 в якому Ви є підозрюва-
ним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Поважні причини неприбуття та 
наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

Слідчий Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого  
у м. Краматорську Євген АНДРЄЄВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Хавалджі Федір Георгійович, 13.12.1993 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050030000147 від 
23.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Хавалджі Федір Георгійович, 13.12.1993 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам не-

обхідно з’явитися 30, 31 серпня 2022 року та 01 вересня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Краматорську (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050030000147 від 23.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Краматорську Євген АНДРЄЄВ

Повідомлення про підозру
м. Харків        23 серпня 2022 року
 
Бондарєв Нікіта Олександрович, 14.11.2000 р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 

278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 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

 Бондарєв Нікіта Олександрович, 14.11.2000 р.н., місце реєстрації: вулиця Гоголя, будинок № 30 кварти-
ра № 83, місто Вовчанськ, Чугуївський район, Харківська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитись  29.08.2022; 01.09.2022; 05.09.2022 о 10 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості 
підозрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Повідомлення про підозру
м. Харків                           23 серпня 2022 року
 
Хоменко Сергій Іванович, 17.07.1984 р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК 

України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 повідомляється про підо-
зру 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

Хоменка Сергія Івановича, 17.07.1984 р.н., місце реєстрації:   вулиця Блюхера, будинок № 41, місто Вов-
чанськ, Чугуївський район, Харківська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитись  29.08.2022; 01.09.2022; 05.09.2022 о 12 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. 
Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розта-
шованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню. 
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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
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України викликається в якості підозрюваної Назаренко Юлія 

Іванівна, 16.07.1963  року народження, уродженка Осинове Новопсковського району Луган-
ської області, уродженка м. Кремінна Кремінського району Луганської області, зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Кремінна, вул. Титова, буд. 40, 
на 30.08.2022 о 10:00, на 31.08.2022 о 10:00, на 01.09.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченко, буд. 7, кім. 131  
(мі це фактичного розташування), для допиту в якості підозрюваної та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному проваджені №22022130000000244 від 27.06.2022, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-

ставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, 

подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-

гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-

му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не 
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену зако-
ном.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, су-
ду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України дер-
жавою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
Луганської обласної прокуратури Руслан ПИВОВАРОВ 

26.08.2022

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

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ПІДОЗРЮВАНОГО

м. Харків                   23 серпня 2022 року

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Пол-
тави від 22.08.2022 по справі № 552/3580/22, провадження  
№ 1-кс/552/1968/22, надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022170020000237 від 05.04.2022 стосовно підозрюваної  Уха-
ньової Ірини Степанівни, 16.09.1967 р.н., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спе-
ціального досудового розслідування у вказаному кримінальному 
провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК Укра-
їни підозрюваній Уханьовій Ірині Степанівні, 16.09.1967 р.н., по-
відомляємо, що Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 о 10:00, 
31.08.2022 о 10:00, 01.09.2022 о 10:00 до другого слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адре-
сою: м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, для допиту в якості підозрюва-
ної, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному 
кримінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується 
завершення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитися 
02.09.2022 о 10:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у  
м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Полтаві, за вище вказаною адресою 
для вручення повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріа-
лів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження. 

Також, Вам необхідно з’явитися 03.09.2022 о 10:00 до друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Полтаві, за вищевказаною адресою для вручення прокурором об-
винувального 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 застосуван-
ня приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеці-
ального судового розгляду. 

Телефон та поштова скринька для зв’язку: тел. (0532) 641018, 
е-mail: dbr@pl.dbr.gov.ua.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті 
Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві Лілія ДУДНІК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ПІДОЗРИ

Громадянин України Погребняк Максим Сергійович, 13.11.1980 
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам 
повідомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримі-
нальному провадженні за №42015130610000188 від 09.06.2015, 
за ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Погребняк Максим Сергійович, 13.11.1980 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
30, 31 серпня, 01 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Краматорську (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26) тел. 
роб.(+38-050-753-68-72) для проведення слідчих та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №42015130610000188 від 
09.06.2015, як підозрюваному. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового  

розслідування про вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування

Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному 
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за №22022130000000148 від 11.05.2022 за підозрою Рудяка 
Олексія Володимировича, 17 листопада 1982 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, завершено, а зібрані під час досудового роз-
слідування докази є достатніми для складання обвинувального 
акта.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 42, ст. ст. 133, 135, 291, 297-5 КПК 
України, Ви викликаєтесь на 11:00 31.08.2022 кабінет № 7 до СВ 3 
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, фактично 
розташованого на період воєнного стану за адресою: м. Дніпро, 
площа Шевченка, буд. 7, для вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про зміну раніше повідомленої підозри  у вчиненні кримінального правопорушення

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні, 
внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, згідно з яким Петрушова Ва-
лерія Анатоліївна, 23.04.2002 року народження, проживаюча за адресою: Луганська область, Новопсковський ра-
йон, смт. Новопсков, вул. Українська, 208 підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади 
в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушен-
ня та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Петрушова Валерія Анатоліївна, 23.04.2002 року народження, проживаюча за адресою: Луган-

ська область, Новопсковський район,  смт. Новопсков, вул. Українська, 208 на підставі ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у  
м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 30.08.2022 о 13:00 год., на 31.08.2022 о 13:00 год., на 01.09.2022 
о 13:00 год. (для отримання письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримі-
нального правопорушення, допиту та інших процесуальних дій). 

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

Старший слідчий Третього слідчого відділу Юрій ЄРМАКОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у провадженні №12022052230000197 від 

14.07.2022  за ч. 2 ст. 260 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України

ПОВІДОМИВ
Кіяшко Михайло Олександрович, 03.05.1985р.н., уродженця   м. Харцизьк, Донецької області, громадянина 

України, не судимого, який мешкає без реєстрації за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснозна-
менська, 71/63, про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, 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 
«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
Громадянин України Кіяшко Михайло Олександрович, 03.05.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 

137 КПК України викликається 27.08.2022 о 09:00, 29.08.2022 о 09:00, 30.08.2022 о 09:00 до слідчого відділен-
ня ВП №1 Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, буд. 52, для отримання письмового повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, для до-
питу як підозрюваного та проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022052230000197 
від 14.07.2022.

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

Слідчий СВ відділу поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області 
старший лейтенант поліції Андрій МАЦИШИН

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Михайлов Олександр Васильович, 17.12.1976 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам по-
відомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному 
провадженні за № 42022100000000188 від 10.05.2022, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Криміналь-
ного кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Громадянин України Михайлов Олександр Васильович, 17.12.1976 

р.н. повідомляємо Вам, що досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №42022100000000188 від 10.05.2022 за ч. 4 ст. 111-1 Кри-
мінального кодексу України, у якому Ви є підозрюваний, завершено. Від-
повідно до вимог статей 283, 290 КПК України Ви маєте право на доступ 
до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою 
захисника, для чого Ви маєте можливість прибувати за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, 15 у каб. № 512 та ознайомлюватись із матеріа-
лами кримінального провадження. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Михайлов Олександр Васильович, 17.12.1976 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29, 30 
та 31 серпня 2022 року о 10:00 год. до слідчого управління Головного 
управління Національної поліції у м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 
15) тел. роб. (044)-271-68-86 для проведення слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42022100000000188 від 10.05.2022 
у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття осо-
би на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління 
Національної поліції у м. Києві майор поліції Віталій ВОВК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО 
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ
У відповідності до ст. ст. 297-4, 133, 135, 137 та глави 11 КПК України по-

відомляю, що ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного су-
ду  від 23.08.2022 наданий дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22022070000000110 від 
22.07.2022, стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопору-
шень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.14, 
ст. 112 КК України громадянина російської федерації Чуракова Олександра 
Анатолійовича, 13.10.1968 року народження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Чураков Олександр Анатолійович, 13.10.1968 р.н., уро-

дженець Новгородської області, зареєстрований за адресою: м. Кіриши, 
вул. Будівельників, будинок 30 кв. 49, Ленінградської області, Вам необ-
хідно з’явитись до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, розташо-
ваного в Закарпатській області, м. Ужгород, вул. Довженка, 3, як підозрю-
ваному у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 14 та ст. 112 КК України, 26.08.2022 
о 10:00 годині та 29.08.2022 о 10:00 годині (допит та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022070000000110 
від 22.07.2022).

Крім того, у зв’язку з тим, що найближчим часом планується завершення 
досудового розслідування, Чуракову О. А. необхідно з’явитись 29.08.2022 о 
10:00 годині до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, розташова-
ного в Закарпатській області, м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для отримання 
повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання ви-
мог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для на-
дання доступу до матеріалів кримінального провадження. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття, передбачені ст.ст.138, 139 
КПК України, в тому числі щодо можливості здійснення спеціального до-
судового розслідування та судового розгляду.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування та про відкриття  

сторонами матеріалів кримінального провадження
Відповідно до ч.ч. 1-5 ст. 290 КПК України повідомляємо Вам, Бреєв 

Григорій Олександрович, 31.09.1979 р.н., що 23.08.2022 досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні № 42015161010001557 від 
16.03.2015, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, - завершено, Ви маєте право на ознайомлення з цими матеріалами 
29.08.2022 з 08.00 до 13.00 у приміщенні другого слідчого відділу (з дис-
локацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві, за адресою: м. Одеса, вул. 
Мечнікова, 59а, каб. 14.

Крім того, повідомляємо Вам про необхідність явки 29.08.2022 о 14 
год. 00 хв. за вищевказаною адресою для вручення обвинувального ак-
та, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання розпис-
ки про їх отримання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 29.08.2022 з 

08.00 до 13.00 підозрюваний Бреєв Григорій Олександрович, 31.09.1979 
р.н., зареєстрований за адресою: вул. Зірки, 6, с. Бабчинці, Чернівецький 
район, Вінницька область, 24132, до другого слідчого відділу (з дислока-
цією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві, за адресою: м. Одеса, вул. Мечні-
кова, 59а, каб. 14 для ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 42015161010001557 від 16.03.2015 в порядку ст. 290 КПК 
України (відкриття матеріалів іншій стороні), та на 29.08.2022 о 14.00 для 
вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання та відібрання розписки про їх отримання. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, серед 
яких у тому числі: можливість застосування приводу, накладення гро-
шового стягнення, здійснення спеціального судового розгляду.

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією 
 у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві Олександр БАХТЄЄВ
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +14..+19 +28..+33 Черкаська +15..+20 +28..+33
Житомирська +14..+19 +27..+32 Кіровоградська +16..+21 +28..+33
Чернігівська +14..+19 +28..+33 Полтавська +15..+20 +28..+33
Сумська +14..+19 +26..+31 Дніпропетровська +16..+21 +28..+33
Закарпатська +15..+20 +29..+34 Одеська +18..+23 +28..+33
Рівненська +14..+19 +27..+32 Миколаївська +17..+22 +28..+33
Львівська +14..+19 +27..+32 Херсонська +18..+23 +28..+33
Івано-Франківська +14..+19 +27..+32 Запорізька +17..+22 +28..+33
Волинська +14..+19 +27..+32 Харківська +17..+22 +29..+34
Хмельницька +14..+19 +27..+32 Донецька +18..+23 +30..+35
Чернівецька +14..+19 +27..+32 Луганська +17..+22 +30..+35
Тернопільська +14..+19 +27..+32 Крим +17..+22 +28..+33
Вінницька +14..+19 +27..+32 Київ +17..+19 +31..+33

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
23.08.2022 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій об-

ласті, за погодженням із процесуальним керівником у кримі-
нальному провадженні — прокурором відділу Запорізької об-
ласної прокуратури, відповідно до вимог ст.ст.42, 276, 277, 278, 
КПК України складено повідомлення про підозру Уманець Ка-
терині Леонідівні, 21.12.1979 року народження, українці, грома-
дянці України, зареєстрованій за адресою: Запорізька область,  
м. Мелітополь,  просп. Богдана Хмельницького, буд. 64, кв. 61, про те, 
що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне за-
йняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням орга-
нізаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у 
незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій терито-
рії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

У зв’язку з викладеним слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області 
викликає Уманець Катерину Леонідівну, 21.12.1979 року народження, 
громадянку України, зареєстровану за адресою: Запорізька область, 
м. Мелітополь,  просп. Богдана Хмельницького, буд. 64, кв. 61, для 
вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України та для 
участі в проведенні інших слідчих (розшукових) дій в якості підозрю-
ваної у кримінальному провадженні №22022080000000699, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022, за ч.5 ст.111-1 
КК України на 10 год. 00 хв. 29.08.2022 та на 10 год. 00 хв. 30.08.2022 у 
кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Судновий білет на судно з державним номером ДАП №2717К,   
судновий білет на судно з державним номером ua 3832 KV,  

судновласник Німченко Олександр Петрович,  
вважати втраченим.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ПІДОЗРИ
Громадянин України Бєльський Олексій Анатолійович, 13.03.1978 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам по-
відомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному 
провадженні за №42015130610000013 від 14.01.2015, за ч. 1 ст. 408,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бєльський Олексій Анатолійович, 13.03.1978 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 30, 
31 серпня, 01 вересня 2022 року о 09:30 год. до Другого слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, тел. роб.(+38-050-753-68-72) для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№42015130610000013 від 14.01.2015, як підозрюваному. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, видане Східним  
регіональним управлінням Державної прикордонної служби України  
8 квітня 2021 року №624533 на ім’я Кравченко Сергій Георгійович, 

вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           23 серпня 2022 року 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за до-
держанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть бо-
ротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та коорди-
нації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокура-
тури Корольов Артем Андрійович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №22022050000003106 від 08.08.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 
КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри 
особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 
36, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Хармишева Євгена Олександровича, 20.06.1968 року народження, 

уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянин України, ра-
ніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Київська область, Бу-
чанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна б. 1/5 обраного 25.10.2020 де-
путатом Маріупольської міської ради VIII скликання, про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2  
ст. 110 КК України, тобто у вчиненні умисних дій особою, яка є пред-
ставником влади, в складі організованої групи, з метою зміни меж те-
риторії або державного кордону України на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України. Права, обов’язки та гарантії підозрю-
ваного, 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 Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
нагляду Донецької обласної прокуратури Артем КОРОЛЬОВ  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           23 серпня 2022 року 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за до-
держанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть бо-
ротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та коорди-
нації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокура-
тури Корольов Артем Андрійович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №22022050000003106 від 08.08.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 
КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри 
особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 
36, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Хаджинова Дмитра Михайловича, 12.10.1983 року народжен-

ня, уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина Украї-
ни, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, Лівобережний район, вул. Таганрозька, б. 253 
кв. 16, обраного 25.10.2020 депутатом  Маріупольської міської ради 
VIII скликання, про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 КК України, тобто у вчинен-
ні умисних дій особою, яка є представником влади, в складі органі-
зованої групи, з метою зміни меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
нагляду Донецької обласної прокуратури Артем КОРОЛЬОВ  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           23 серпня 2022 року 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за до-
держанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть бо-
ротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та коорди-
нації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокура-
тури Корольов Артем Андрійович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №22022050000003106 від 08.08.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 
КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри 
особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 
36, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Калачову Вікторію Вікторівну, 12.08.1983 року народження, уро-

дженку м. Маріуполь Донецької області, громадянку України, раніше 
не судиму, зареєстровану за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, пр-т. Металургів, б. 45, кв. 24, обрану 25.10.2020 депутатом  Ма-
ріупольської міської ради VIII скликання, про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 КК 
України, тобто у вчиненні умисних дій особою, яка є представником 
влади, в складі організованої групи, з метою зміни меж території або 
державного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України. Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, об-
винуваченого 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 Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
нагляду Донецької обласної прокуратури Артем КОРОЛЬОВ  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           23 серпня 2022 року 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за до-
держанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть бо-
ротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та коорди-
нації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокура-
тури Корольов Артем Андрійович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №22022050000003106 від 08.08.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 
КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри 
особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 
36, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Бурлакова Сергія Анатолійовича, 28.01.1972 року народження, уро-

дженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, рані-
ше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, смт. 
Нікольське, вул. Пушкіна, б. 112, обраного 25.10.2020 депутатом  Ма-
ріупольської міської ради VIII скликання, про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 КК 
України, тобто у вчиненні умисних дій особою, яка є представником 
влади, в складі організованої групи, з метою зміни меж території або 
державного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України. Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, об-
винуваченого 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 Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
нагляду Донецької обласної прокуратури Артем КОРОЛЬОВ 

Повідомлення про підозру Лисенку Костянтину Сергійовичу
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізь-

кій області за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою, 
у кримінальному провадженні № 22022080000001337 від 25.07.2022, 
відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278, 480, 481 КПК Укра-
їни складено повідомлення про підозру громадянину України Лисенко 
Костянтину Сергійовичу у тому, що він не пізніше 12.04.2022 (більш 
точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), 
перебуваючи на території м. Дніпрорудне Василівського району Запо-
різької області, яке з 13.03.2022 знаходиться під окупацією збройних 
сил російської федерації (далі – зс рф), діючи умисно, усвідомлюю-
чи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслід-
ків, прийняв пропозицію невстановлених осіб із числа представників 
окупаційної влади м. Дніпрорудне та добровільно зайняв посаду керів-
ника у незаконному правоохоронному органі, створеному на території 
тимчасово окупованого м. Дніпрорудне Запорізької області – так зва-
ній «народній міліції», який має назву «Днепрорудненский районный 
отдел милиции».

Повістка про виклик 
Громадянин України Лисенко Костянтин Сергійович, 13.12.1982 року 

народження, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: 
Запорізька обл., Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Героїв Праці,  
буд. 13, кв. 70, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 на 09 годину 00 хвилин та 
31.08.2022 на 09 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області за адресою: Україна,  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу пові-
домлення про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, а також для допиту як 
підозрюваного у кримінальному провадженні №220220800000000102 
від 29.03.2022, а також для участі у слідчих діях у якості підозрювано-
го. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           23 серпня 2022 року 

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за до-
держанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть бо-
ротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та коорди-
нації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокура-
тури Корольов Артем Андрійович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №22022050000003106 від 08.08.2022 за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 110 
КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри 
особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 
36, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Іващенка Костянтина Володимировича, 03.10.1963 року народжен-

ня, уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, 
раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Піонера Балабухи б. 50а, обраного 25.10.2020 депу-
татом  Маріупольської міської ради VIII скликання, про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 
110 КК України, тобто у вчиненні умисних дій особою, яка є представ-
ником влади, в складі організованої групи, з метою зміни меж терито-
рії або державного кордону України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України. Права, обов’язки та гарантії підозрювано-
го, 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 Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
нагляду Донецької обласної прокуратури Артем КОРОЛЬОВ 
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