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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:
«Ми маємо розраховувати 

на власний видобуток 
вугілля, в ідеалі — 

видобувати стільки, 
щоб забезпечити 

потреби 
повністю».

«єРобота» створить  
300 тисяч робочих місць

РОЗРАХУНОК. Реалізація урядових грантових програм про-
єкту «єРобота» дасть змогу створити в Україні понад 300 тисяч 
робочих місць. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр 
— міністр економіки Юлія Свириденко. 

«Уряд запровадив грантові програми як потужний інстру-
мент для підтримки малого й середнього бізнесу. Будь-який 
підприємець, що прагне розвивати власну справу або започат-
кувати нову, може отримати безповоротну допомогу від дер-
жави. Це стимулюватиме створення робочих місць, яких потре-
бують українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових 
програм у межах проєкту «єРобота» дасть змогу створити по-
над 300 тисяч нових робочих місць», — повідомила Юлія Сви-
риденко. 

За її словами, українці виявляють високу зацікавленість у 
грантових програмах. На сьогодні заявки на отримання гран-
тів подали вже близько 10 тисяч громадян. Більшість заяв — 
8,5 тисячі — на отримання мікрогранту на започаткування або 
розвиток власної справи, повідомляє Міністерство економіки.

2,3 мільярда 
фунтів стерлінгів військової допомоги 
Україні вже надала Велика Британія. 

Союзники й надалі мають 
забезпечувати стійке фінансування 

АКТУАЛЬНО. На Полтавщині активізували роботу  
зі спорудження та облаштування комфортних укриттів  
у школах і дитсадках

Знання здобути  
й живими 
залишитися

Міністр енергетики про ключове завдання галузі  
на майбутній опалювальний сезон
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ВАЖКИЙ ВИБІР

Журналіст, письменник-
гуманіст Чад Нейбор, який 
влучним словом обстоює 
справедливість, про те, як 
зробити світ кращим

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

«УК» дізнавався,  
як триває обов’язкова 
евакуація населення з 
прифронтової Донецької 
області 6 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення вимог цивільного 
захисту під час планування та 
забудови територій»

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

Триває передплата на II півріччя 2022 року. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

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

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею судового рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 

23.08.2022 (справа № 607/10981/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000191 від 06.06.2022, стосовно  
пі дозрюваного ВАСИЛЕНКА ОЛЕКСІЯ САВЕЛІЙОВИЧА, 27 листопада 1959 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури Тарас РИБИЗАНТ

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кучеренко Євген Олександрович, 04.11.1993 року народження, пові-
домляємо, що спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні, за 
№ 22022060000000172 від 24.08.2022, завершено. 

Відповідно до вимог статей 283, 290, 2975 КПК України Ви маєте право на доступ до мате-
ріалів досудового розслідування. 

Для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування Вам необхідно прибути о 09 
год. 00 хв. 30.08.2022, до слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, 
за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, кабінет № 18.

Втрачену картку водія 

на ім’я 

Овчаров Віталій 

Володимирович 

№ UAD 0000098195001 

вважати недійсною.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                                                                         26 серпня 2022 року
Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу 3 управління  ГУ СБ України в Доне-

цькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Шепотько Марина Андріїв-
на, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за № №22022130000000244 від 27.06.2022 та встановив-
ши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 42, 111, 133, 
135, 137, 276, 277, 278 КПК України,  

П О В І Д О М И В:
Назаренко Юлію Іванівну, 16.07.1963 року народження, громадянку України, уро-

дженку м. Кремінна Кремінського району Луганської області, зареєстровану за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Титова, буд. 40,

про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з 
виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у 
незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу 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 підозрювана Назаренко 

Юлія Іванівна, 16.07.1963  року народження, уродженка Осинове Новопсковського ра-
йону Луганської області, уродженка м. Кремінна Кремінського району Луганської об-
ласті, зареєстрована за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Кре-
мінна, 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 Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуванням за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Москворецька, 19 (каб. № 
501) для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального 
правопорушення у кримінальному провадженні №22022130000000244 від 27.06.2022  
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному 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.

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54
Прокурор у кримінальному провадженні —  

прокурор відділу Луганської обласної прокуратури Руслан ПИВОВАРОВ

Повідомлення 
про оприлюднення проєкту Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України 

до Паризької угоди до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного планування (далі – ДДП), що пропонується, та стислий виклад його змісту: 
Проєкт Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди до 2030 року (далі – про-

єкт Плану заходів).
Проєкт Плану заходів розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України до листа Секретаря Ради національної безпеки і 

оборони задля посилення внутрішньої координації і моніторингу виконання кліматичних цілей, а також розширення співпраці з міжна-
родними фінансовими організаціями та партнерами. 

Проєктом Плану заходів визначено пріоритетні сектори, ключові трансформації та заходи з реалізації Оновленого Національно визна-
ченого внеску України до Паризької угоди до 2030 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження Інтегрованого плану:
Кабінет Міністрів України.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дату початку та строки здійснення процедури
Дата початку процедури 29 серпня 2022 року. Строк громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення
б) способи участі громадськості 
громадськість має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі їх проведення)
Проведення громадських слухань не заплановано.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом Плану заходів, звітом про СЕО та 

екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проекту Плану заходів: 
Департамент кліматичної політики та збереження озонового шару Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за 

адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: maister@mepr.gov.ua.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: 

Департамент кліматичної політики та збереження озонового шару Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за адре-
сою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: maister@mepr.gov.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення. 
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, що стосується проєкту змін до Національного плану: 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту змін до Національного плану: 
Проєкт Плану заходів містить заходи, що ймовірно матимуть негативний транскордонний наслідок на довкілля, у тому числі здоров’я 

населення.
У розділі «Розвиток атомної енергетики» проєкту Плану передбачено захід «Добудова енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС», що 

дозволить збільшити частку низьковуглецевих джерел енергії в загальному обсязі виробництва електричної енергії.
Відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 141 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», цей захід підпадає під процедуру оцінки впливу 

на довкілля, яка була розпочата 26.11.2018.
На підставі наведених у Звіті з оцінки впливу на довкілля оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (атмосферне повітря, вод-

ні та земельні ресурси, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт та рівні шумового, теплового та вібраційного забруд-
нення, поводження з відходами (в тому числі з радіоактивними), поводження з відпрацьованим ядерним пальним, під час максимальної 
проектної і запроектної діяльності (аварій та впливу в транскордонному контексті) сукупний вплив планованої діяльності при штатному 
режимі експлуатації є екологічно допустимим.

04.10.2021 Міндовкілля було надано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Світлана ГРИНЧУК

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

Повідомлення про спеціальне досудове  
розслідування та повістка про виклик  

підозрюваного Сивоконь Михайла  
Станіславовича

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області від 25.08.2022 
(справа №183/1704/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно Сивоконь 
Михайла Станіславовича, 31.01.1993 р.н., у кримінально-
му провадженні № 62022050020000084 від 15.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєте-
ся на 31.08.2022, 01.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до 
Старшого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в 
м. Краматорську Завадського О. В. (м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, б. 26) для участі у допиті у статусі підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 62022050020000084 
від 15.03.2022 за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 2 ст. 111 КК України, 
проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручен-
ня повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акту та реєстру мате-
ріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття 
на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

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

у м. Краматорську, Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 297-5,  
ч. ч. 1-5 ст. 290 КПК України повідомляю, 
що 26.08.2022 у кримінальному прова-
дженні, внесеному до ЄРДР 19.08.2022 за  
№ 12022010000000058 за ознаками кри-
мінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 438 КК України, за пі-
дозрою Ломанової Любові Олександрів-
ни, 25.12.1954 р.н., — завершено, а зібра-
ні під час досудового розслідування до-
кази є достатніми для складення обвину-
вального акту.

Сторонами кримінального проваджен-
ня відкрито його матеріали.

На підставі ст. ст. 283, 290 КПК Укра-
їни, Ви маєте право на ознайомлен-
ня з цими матеріалами за правилами  
ст. 290 КПК України 30.08.2022 та 
31.08.2022 у приміщенні Головного управ-
ління Національної поліції в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі за адре-
сою: м. Київ, вул. Антоновича, 114.

Також відповідно до вимог ч. 6  
ст. 290 КПК України прошу надати до-
ступ та можливість скопіювати або відо-
бразити відповідним чином будь-які ре-
чові докази або їх частини, документи 
або копії з них, якщо Ви маєте намір ви-
користати відомості, що містяться в них, 
як докази у суді у кримінальному прова-
дженні внесеному до ЄРДР 19.08.2022 за  
№ 12022010000000058 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 438 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Акімов Анатолій Миколайо-
вич, 28.02.1979 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст.111, 135, 278 КПК України вам повідо-
мляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні за № 62022050020000083 від 15.03.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Акімов Анатолій Миколайо-
вич, 28.02.1979 року народження, відповідно до вимог 
ст.ст.133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 01 
вересня 2022 року, 02 вересня 2022 року та 03 верес-
ня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР у м. Кра-
маторську (м. Дніпро, вул. Гагаріна, 26) тел. (099) 15-15-
100 для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.2 ст.111 КК України, та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні як з підозрюва-
ним. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст.ст.138, 139 КПК України.

Слідчий Другого СВ (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку)  

ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, 
Анатолій ЧАПЛАНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Кобернюк Олексій Олексійо-
вич, 08.03.1990 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст.111, 135, 278 КПК України вам повідо-
мляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні за № 62022050020000080 від 15.03.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Кобернюк Олексій Олексійо-
вич, 08.03.1990 року народження, відповідно до вимог 
ст.ст.133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 01 
вересня 2022 року, 02 вересня 2022 року та 03 верес-
ня 2022 року на 12:00 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР у м. Кра-
маторську (м. Дніпро, вул. Гагаріна, 26) тел. (099) 15-15-
100 для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст.111 КК України, та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні як з підозрюва-
ним. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст.ст.138, 139 КПК України.

Слідчий Другого СВ  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  

ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, 
Анатолій ЧАПЛАНОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 серпня 2022 р. № 948 
Київ

Про затвердження Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Королівства 

Швеція щодо співробітництва у сфері 
оборони

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція 

щодо співробітництва у сфері оборони, вчинену 14 грудня 2021 р. у м. Стокгольмі.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2022 р. № 740-р 
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів  
державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад  

Сумської та Хмельницької областей
Передати цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Сумської та Хмельницької 
областей за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 19 серпня 2022 р. № 740-р
ПЕРЕЛІК 

цілісних майнових комплексів державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність територіальних 

громад Сумської та Хмельницької областей
Цілісний майновий комплекс державного закладу професійної (професійно-техніч-

ної) освіти, що передається у спільну власність територіальних громад Сумської області
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище про-

фесійне училище» (код згідно з ЄДРПОУ 05537526), що розміщений на земель-
них ділянках площею 3,0468; 1,023; 0,173 і 0,1237 гектара (кадастрові номе-
ри 5911000000:05:006:0298; 5911000000:04:009:0062; 5911000000:04:007:0094 і 
5911000000:04:009:0061)

Цілісний майновий комплекс державного закладу професійної (професійно-техніч-
ної) освіти, що передається у спільну власність територіальних громад Хмельницької 
області

Хмельницький професійний ліцей електроніки (код згідно з ЄДРПОУ 05395374), 
що розміщений на земельній ділянці площею 2,15 гектара (кадастровий номер 
6810100000:09:004:0092)
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) 

ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 
1. G22N021235 - G22N021237, 
G22N021246 - G22N021249;
2. G22N021253 - G22N021255

Найменування активу/стислий опис 
активу

1. Нерухомість у м. Рахів Закарпатської 
обл., м. Бердичів та м. Овруч Житомир-
ської обл.
2. Нерухомість та основні засоби у м. Ше-
петівка та м. Славута Хмельницької обл., 
м. Дніпро.
3. Нерухомість та основні засоби у м. 
Тернопіль, м. Ужгород та м. Хмельниць-
кий.

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону: 1. 06.09.2022; 2. 06.09.2022; 3. 07.09.2022

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

Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51481
2. www.fg.gov.ua/passport/51485
3. www.fg.gov.ua/passport/51489

Повідомлення про підозру

Повідомляю, що 27.08.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000145 від 16.05.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 

278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 

Кальченку Володимиру Сергійовичу, 19.07.1987 р.н., у вчиненні кримі-

нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик

Підозрюваному Кальченку Володимиру Сергійовичу, 19.07.1987 ро-

ку народження, громадянину України, зареєстрованому за адресою: 

Херсонська область, Генічеський район, смт. Новоолексіївка, вул. Пів-

денна, буд. 31, кв. 12, 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Сич Єлизавета Сергіївна, 05.09.1991 року наро-

дження уродженка с. Курячівка Старобільського району Луганської облас-

ті, українка, громадянка України зареєстрована та проживаюча за адре-

сою: вул. Кліщова, буд. 32 с. Курячівка, Старобільський район, Луганська 

область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-

суального кодексу України викликається у кримінальному провадженні  

№ 42022132580000011 від 22.03.2022 до Старобільської окружної проку-

ратури Луганської області, за фактичним місцерозташуванням за адре-

сою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5 А на 

29.08.2022 об 11:00, на 30.08.2022 об 11:00 для складання та отримання 

письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопору-

шень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості підозрю-

ваної, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 

кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 

139 КПК України, у тому числі: накладення грошового стягнення, можли-

вість застосування приводу, здійснення спеціального досудового розсліду-

вання, здійснення спеціального судового розгляду.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 25.08.2022 у кримінально-

му провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Панфілов-
ський Роман Сергійович, 04.04.1992 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Борисів-
ка, вул. Центральна, б. 82, будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці 
України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підо-
зрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Панфіловський Роман Сергійович, 04.04.1992 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., Приморський 

р-н, с. Борисівка, вул. Центральна, б. 82, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 
01.09.2022, на 10 год. 00 хв. 02.09.2022, на 10 год. 00 хв. 03.09.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької 
обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні №62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування 

та надання доступу до матеріалів досудового розслідування
Відповідно до ст. 111-112, 297-5, ч.ч. 1-5 ст. 290 КПК України повідомляю, що 25.08.2022 досудове розслі-

дування у кримінальному провадженні № 12022200000000052 від 09.04.2022, стосовно підозрюваного у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України, Подоляки Юрія Іва-
новича, 21.02.1975 року народження, завершено.

На підставі ст.ст. 283, 290 КПК України сторона захисту має право на ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Указане право може бути реалізоване шляхом 
доступу сторони захисту до матеріалів досудового розслідування у приміщенні СУ ГУНП в Сумській області 
розташованого за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 23, каб. 818, починаючи з 25.05.2022.

Також відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України прошу надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також нада-
ти доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони за-
хисту, якщо вона має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді у кримінальному про-
вадженні № 12022200000000052 від 09.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ  

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

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номер лота G36N021244

Найменування активу/стислий  
опис активу

Срібна пам’ятна монета серії «Спорт», «Фінальний 
турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто 
Харків», номінал 10 гривень, метал Ag 925, маса в 
чистоті 31,1 гр, інвентарний номер 932691232

Детальна інформація по лоту https://www.fg.gov.ua/lot/166372  
Номер лоту G36N021245

Найменування активу/стислий  
опис активу

Срібна пам’ятна монета серії «Спорт», «Фінальний 
турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто 
Донецьк», номінал 10 гривень, метал Ag 925, маса 
в чистоті 31,1 гр,, інвентарний номер 932691233

Детальна інформація по лота https://www.fg.gov.ua/lot/166373 
Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону 05.09.2022р.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Філіпчука П. І. 

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області 24.08.2022 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000366 внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 06.03.2022 відносно Філіпчука Павла Ігоровича, 05.07.1983 
р.н., громадянина України, уродженця м. Золочів Львівської області, за-
реєстрованої за адресою: м. Каховка, вул. Першотравнева, 31, підозрю-
ваного у вчиненні злочинів, передбачених за ч.2 ст.111 та ч. 5 ст. 111-1 
КК України.

Повний текст ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду 
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування розміщується на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування».

25.08.2022 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового роз-
слідування щодо Бакланова Євгена Павловича, 17.04.1983 р.н.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Бакланов Євген Павлович, 17.04.1983 р.н., місце про-
живання: Російська Федерація, Московська область, м. Луховиці, с. Вра-
чово, згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 30 серпня 2022 
року о 10 год. 00 хв. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 27) до слідчого Мироненка А.О., тел. (0432)599249, для про-
ведення процесуальних дій за Вашою участю у присутності захисника, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення ко-
пії обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування у 
к/п № 22022020000000015 від 28.02.2022. Поважні причини неприбуття 
на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ у Вінницькій області Андрій МИРОНЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею судового рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Терно-
пільської області від 23.08.2022 (справа № 607/10978/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022130000000104 від 29.04.2022, стосовно підозрю-
ваного КРАВЦОВА ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 24 жовтня 1976 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Прокурор відділу Тернопільської обласної  
прокуратури Андрій ДЗЮБИНСЬКИЙ

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із про-
цесуальним керівником – прокурором відділу Запорізької обласної про-
куратури 24.08.2022 складено повідомлення про підозру Кострижа 
Олександра Васильовича, 22.07.1962 р.н. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України – добровільне за-
йняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних ор-
ганах, створених на тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Кострижа О. В.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Кострижа Олек-

сандра Васильовича, 22.07.1962 року народження, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України – добровільне зайняття 
громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, 
створених на тимчасово окупованій території у кримінальному прова-
дженні №22022080000000075, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 19.03.2022 на 10 год. 00 хв. 30.08.2022 та 31.08.2022 у 
кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 
№ 42016000000003316 за підозрою Воробйової Світлани Олександрів-
ни, 08.12.1976 року народження у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 
особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування ін-
шій стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК Укра-
їни, пропонуємо підозрюваній Воробйовій Світлані Олександрівні, 
08.12.1976 р.н. прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 31 серп-
ня 2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуаль-
них дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Лісунов Сергій Васильович, 18.01.1985 року народжен-
ня, останє відоме місце проживання: м. Київ, бул. Ярослава Гашека, буд. 
4, кв. 40, відповідно до вимог ст.ст. 133-135, 297-5, КПК України викли-
кається із захисником 30.08.2022 на 16 год. до Управління з розсліду-
вання злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 
роках Державного бюро розслідувань (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 
каб. № 610) до слідчого Хоненко І.В., 098-83-93-540, для участі у проце-
суальних діях по кримінальному провадженні № 42016000000000485, а 
саме вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування.

Додатково інформуємо, що 19.01.2022 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування відносно Лісунова С.В.

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

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із про-
цесуальним керівником — прокурором відділу Запорізької обласної 
прокуратури 24.08.2022 складено повідомлення про підозру Селіванова 
Станіслава Пилиповича, 14.03.1956 р.н. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне за-
йняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних ор-
ганах, створених на тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Селіванова С. П.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Селіванова Ста-

ніслава Пилиповича, 14.03.1956 року народження, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайнят-
тя громадянином України посади в незаконних правоохоронних орга-
нах, створених на тимчасово окупованій території у кримінальному про-
вадженні№22022080000000075, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 19.03.2022 на 11 год. 00 хв. 30.08.2022 та 31.08.2022 у 
кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею судового рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Терно-
пільської області від 23.08.2022 (справа № 607/10976/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22022130000000174 від 26.05.2022, стосовно підо-
зрюваної КІРІЧЕВОЇ КАТЕРИНИ ВАЛЕРІЇВНИ, 10 липня 1992 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України.

Прокурор відділу Тернопільської обласної  
прокуратури Андрій ДЗЮБИНСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею судового рішення  

про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Терно-
пільської області від 23.08.2022 (справа № 607/10985/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22022130000000203 від 10.06.2022, стосовно підо-
зрюваного ГРЕЧАНОГО ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА, 14 лютого 1971 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Начальник відділу Тернопільської обласної  
прокуратури Тарас РИБИЗАНТ
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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
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК Укра-

їни повідомляю, що 22.08.2022 у кримінальному провадженні  
№ 42022110000000063, внесеному до ЄРДР 31.03.2022, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин Російської 
Федерації Сулайндзюга Максим Андрійович, 25.08.1994 р.н., підозрю-
ється у жорстокому поводженні з цивільним населенням, заборонено-
му, зокрема, ст.ст. 27, 32 Конвенції про захист цивільного населення 
під час війни від 12 серпня 1949 року, ст. 75 Додаткового протоколу до 
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захис-
ту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 
1977 року, згода на обов’язковість якої надана Верховною Радою Укра-
їни, вчиненому групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Сулайндзюга Максим Андрійович, 25.08.1994 р.н., відповідно до ви-

мог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 05.09.2022 
о 12 год. 00 хв., 06.09.2022 о 12 год. 00 хв. та 07.09.2022 о 12 год. 00 
хв. до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві 
та Київській області за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3-а, кабі-
нет 615 для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022110000000063, внесеному до ЄРДР 31.03.2022, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Старший слідчий в особливо важливих справах
слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області 

Андрійчук Андрій Миколайович

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

їни повідомляю, що 22.08.2022 у кримінальному провадженні  
№ 42022110000000063, внесеному до ЄРДР 31.03.2022, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин Російської 
Федерації Мадяєв Раян Григорович, 06.06.2002 р.н., підозрюється у 
жорстокому поводженні з цивільним населенням, забороненому, зокре-
ма, ст.ст. 27, 32 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 
від 12 серпня 1949 року, ст. 75 Додаткового протоколу до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжна-
родних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року, згода 
на обов’язковість якої надана Верховною Радою України, вчиненому гру-
пою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Мадяєв Раян Григорович, 06.06.2002 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 

133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 05.09.2022 об 11 год. 
00 хв., 06.09.2022 об 11 год. 00 хв. та 07.09.2022 об 11 год. 00 хв. до 
слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Ки-
ївській області за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3-а, кабінет 
615 для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022110000000063, внесеному до ЄРДР 31.03.2022, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Старший слідчий в особливо важливих справах
слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області 

Андрійчук Андрій Миколайович

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

їни повідомляю, що 22.08.2022 у кримінальному провадженні  
№ 42022110000000063, внесеному до ЄРДР 31.03.2022, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин Російської 
Федерації Борисов Олександр Олегович, 07.03.1999 р.н., підозрюється у 
жорстокому поводженні з цивільним населенням, забороненому, зокре-
ма, ст.ст. 27, 32 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 
від 12 серпня 1949 року, ст. 75 Додаткового протоколу до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжна-
родних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року, згода 
на обов’язковість якої надана Верховною Радою України, вчиненому гру-
пою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Борисов Олександр Олегович, 07.03.1999 р.н., відповідно до вимог 

ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 05.09.2022 о 10 
год. 00 хв., 06.09.2022 о 10 год. 00 хв. та 07.09.2022 о 10 год. 00 хв. 
до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та 
Київській області за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3-а, кабі-
нет 615 для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022110000000063, внесеному до ЄРДР 31.03.2022, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Старший слідчий в особливо важливих справах
слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області 

Андрійчук Андрій Миколайович

Оголошення № 5 
про результати проведення конкурсу з придбання житла  

на вторинному ринку для військовослужбовців Національної  
гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 

9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учас-

никами: Омельченко Сергій Васильович, Пастернак Оксана Любомирівна (тлф. 
(044) 249-27-23);

1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про за-

купівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 4 від 

21.07.2022.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 09.08.2022 о 12:00 год за адре-

сою: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
5.1. За лотом № 1 — конкурс відмінено у зв’язку з відхиленням всіх конкурс-

них пропозицій.
5.2. За лотом № 2 — переможцями визнано: 
ФО Аркуша Олега Анатолійовича (ІПН 2727316696);
ФО Коваль Ольгу Борисівну (ІПН 2688503605); 
ФО Ситник Ольну Михайлівну (ІПН 2223517282).
5.3. За лотом № 3 – конкурс відмінити у зв’язку з відсутністю конкурсних 

пропозицій.
5.4. За лотом 4 – переможцями визнано:
- ТОВ «Арвен» (ЄДРПОУ 35430319);
- АТ «ЗНВКІФ Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 40468695);
- ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775);
- ТОВ «Злат Град-Буд» (ЄДРПОУ 42586571).

Голова конкурсної комісії Руслан ДЗЮБА 
23.08.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області у прова-

дженні № 12022050000000654 від 26.07.2022 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
Пухова Андрія Вікторовича, 05.05.1995 р.н., уродженця м. Макіївка, До-

нецької області, громадянина України, проживаючого за адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Степова, буд.3, кв.2, про підозру в участі 
у діяльності не передбаченого законами України збройного формування, 
тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.260 
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 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 Пухов Андрій Вікторович, 05.05.1995 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається 01.09.2022 
о 10:00 год., 02.09.2022 о 10:00 год., 03.09.2022 о 10:00 год. до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій облас-
ті, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Ман-
дрика, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.260 КК Украї-
ни, допиті як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 12022050000000654 від 26.07.2022.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                                                27 серпня 2022 року 
Громадянин України Жмуд Дмитро Олегович, 02.01.1993 р.н., відпо-

відно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомля-
ється про підозру в кримінальному провадженні № 42022132580000088 
від 29.06.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади 
в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупо-
ваній території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру 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
Громадянин України Жмуд Дмитро Олегович, 02.01.1993 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України Вам необхідно з’явитися 31.08.2022 о 13:00 год., 
01.09.2022 о 13:00 год., 02.09.2022 о 13:00 год. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, кім.131 (місце фактичного 
розташування) для отримання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000088 від 
29.06.2022, допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. 
ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та про відкриття сторонами матеріалів кримінального 

провадження
Відповідно до ч.ч. 1-5 ст. 290 КПК України повідомляю, що 29.08.2022 досудове розслідування у кримінально-

му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022130000000128 від 20.05.2022, 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, за підозрою Грекової Н.А., 
06.09.1971 р.н. – буде завершено.

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 30.08.2022 у приміщенні Луганської обласної прокуратури, розташованої за адресою: вул. Москворець-
ка, 19, каб. 512, м. Кам’янське Дніпропетровської області.

Крім того, повідомляємо Вам про необхідність явки 31.08.2022 об 11 год. 00 хв. За вищевказаною адресою 
для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання розписки про їх 
отримання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України викликається підозрювана Грекова Н.А., 06.09.1971, зареєстрована за 

адресою: Луганська область, Білокуракинський район, смт. Тимошине, на 30.08.2022 об 11:00 до Луганської об-
ласної прокуратури, розташованої за адресою: вул. Москворецька, 19, каб. 512, м. Кам’янське Дніпропетровської 
області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42022130000000128 від 20.05.2022, та 
на 31.08.2022 об 11:00 для врученння обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування та віді-
брання розписки про їх отримання. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Скороход Андрій Іванович, 04.05.1986 року народження, відповідно до ст. ст. 111, 

112, 276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні  
№ 12022131510000030 від 23.04.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з ви-
конанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України 

Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «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
Громадянин України Скороход Андрій Іванович, 04.05.1986 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 

133, 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися о 13 годині  30.08.2022, 
31.08.2022, 01.09.2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, 
для отримання  письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 12022131510000030 від 23.04.2022, допиту в якос-
ті підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному прова-
дженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро       27 серпня 2022 року 
Громадянин України Сергієнко Владислав Євгенійович, 15.07.1994 р.н., відповідно до ст. ст. 111,112,276-278 

та глави 11 КПК України Вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні № 42022132580000089 
від 29.06.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, 
створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості 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
Громадянин України Сергієнко Владислав Євгенійович, 15.07.1994 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 

137 Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 31.08.2022 о 10:00 год., 01.09.2022 
о 10:00 год., 02.09.2022 о 10:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шев-
ченка, буд.7, кім.131 (місце фактичного розташування) для отримання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№ 42022132580000089 від 29.06.2022, допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Коваленко Катерина Леонідівна, 21.11.1994 року народження, громадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 

135, 278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 42022132580000062 від 29.04.2022 повідомляється 
про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-роз-
порядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово оку-
пованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрювана громадянка України Коваленко Кате-

рина Леонідівна, 21.11.1994 року народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Старобільський ра-
йон, с. Стрільцівка, вул. Стадіонна, буд. 7, о 10 годині 00 хвилин 01, 02 та 03 вересня 2022 року до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23 (місце фактичного розташування), для вру-
чення Вам письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000062 від 29.04.2022, допиту в якості під-
озрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, в тому числі можливість застосування приводу та спеціального досудового розслідування.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу  
на довкілля  

                                                                                                                                                 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  

господарювання)  

20226179598                                                                                                                                                  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачається продовження розробки та гірничотехнічної рекультивації Грибово-

Руднянського родовища кварцових пісків з метою отримання високоякісної сировини для виробництва склови-
робів, глазурі, емалей, сухих будівельних сумішей, тонкої кераміки, пилокварцу, як кварцовий формувальний пі-
сок, для виготовлення зварювальних матеріалів спеціального та загального призначення, як сировина для філь-
трувальних матеріалів у водопостачанні, як основа або компонент абразивних матеріалів. Родовище знаходиться 
в Чернігівському районі Чернігівської області, в 6 км на північний захід від залізничної станції Грибова Рудня, в 3 
км на південний захід від с. Чижівка, в 4 км на захід від с. Строївка.

Площа становить 138 га. Площа кар’єрного поля в цілому 145,9 га. Балансові запаси кварцового піс-
ку затверджені протоколом ДКЗ України № 3681 від 25.10.2016 р. в кількості по категоріях: В — 1846 тис.т,   
С1- 8319 тис. т. Всього запасів 10165 тис.т.

Річна продуктивність кар’єру з видобутку корисної копалини становить 502 тис.т/рік (297,04 тис. м3) гірничої 
маси в щільному тілі. Режим роботи кар’єру цілорічний, вахтовий (360 робочих днів на рік).

Обслуговування родовища проводиться на існуючому та облаштованому майданчику. Розробка здійснюється 
по транспортній системі розробки з внутрішнім відвалоутворенням та комбінованим переміщенням фронту робіт. 

Водопостачання кар’єру на господарсько-побутові та питні потреби працівників здійснюється за рахунок при-
возної води, яка відповідає нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Для забезпечення технологічних потреб виробничої ді-
яльності, а саме для пожежогасіння, пилопригнічення кар’єрних доріг та відвалів використовуються кар’єрні во-
ди. Господарсько-побутові стічні води накопичуються в ємностях біотуалетів та передаються на очисні споруди 
відповідно до укладеного договору.

Після відпрацювання запасів ділянки родовища, планується рекультивація земель, порушених проведенням 
гірничих робіт в процесі видобування корисних копалин. Рекультивація виконуватиметься в два етапи: гірничо-
технічний та біологічний.

                                                                                                                                                                              
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР СКЛЯНИХ ПIСКIВ», код 

згідно з ЄДРПОУ 22830723, адреса: 15030, Чернiгiвська обл., Чернігівський р-н, с. Олешня,  вул. Партизан-
ська, 31, тел.: (04641) 31-228, е-mail: sand@pksp.com.ua.

                                                                                                                                                                              
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюю-
чому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, контактна особа: заступник директора департаменту — начальник відділу оцінки впливу 
на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів — Грицак Олена Анатоліїв-
на, тел./факс (044) 206-31-40, 206-31-50 е-mаil: OVD@mepr.gov.ua

                                                                                                                                                                              
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде продовжен-
ня строку дії спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною службою геоло-
гії та надр України

                                                                                                                                                                              
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ,  

що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-

формацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) 

з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не ви-
значено. 

Громадські слухання (другі) відбудуться Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не ви-
значено. 

                                                                                                                                                                              
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна, 
тел./факс (044) 206-31-40, 206-31-50 е-mаil: OVD@mepr.gov.ua.

                                                                                                                                                                              
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна, 
тел./факс (044) 206-31-40, 206-31-50 е-mаil: OVD@mepr.gov.ua

                                                                                                                                                                              
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 343 аркушах.
                                                                                                                                                                              

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись з 
31.08.2022, з 9.00 до 16.00 (обідня перерва 13.00 - 14.00) в робочі дні за наступними адресами: 

1. Добрянська селищна ОТГ, 15011, Чернігівська обл., Чернігівський  р-н, смт Добрянка, площа Централь-
на, буд. 8, контактна особа: Бицько Світлана Іванівна, тел. 04641-45230

2. ТОВ «ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР СКЛЯНИХ ПIСКIВ», 15030, Чернiгiвська обл., Чернігівський р-н,  
с. Олешня,  вул. Партизанська, 31, контактна особа: Глухова Марія Віталіївна, тел. 04641 31-228 

                                                                                                                                                                              
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Курінний Анатолій Володимирович, 24.04.1959 року народження, громадянин України, заре-
єстрований за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, КПК Укра-
їни викликається у кримінальному провадженні № 42016000000003672 від 24.11.2016 до слідчого Державно-
го бюро розслідувань Едуарда КАРПОВА у службовий кабінет № 507 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18, 31.08.2022 на 16 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підо-
зри та нову підозру (у разі його погодження прокурором) 01.09.2022 на 10 год. 00 хв. для допиту як підозрю-
ваного; 02.09.2022 на 10 год. 00 хв. для проведення одночасного допиту та слідчого експерименту.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Слідчий ДБР Е. Карпов (044) 365 40 00

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федосовича  
(к/п № 22018011000000011) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового провадження відбудеться  02 верес-
ня 2022 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа,  
27-а, каб. 603 (зал с/з № 61).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Згідно ст. 138 КПК 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 обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-

часово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Обвинувачений зобов’язаний заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Суддя С. І. Дячук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України, враховуючи Закон України від 22.05.2022 

№2263-IX та постанову Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII,  повідомляю, що у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 06.03.2022 за № 42022112320000065 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким громадянин Російської Федерації Мусаєв Ізнаур Ібрагімович, 03.11.1991 року народжен-
ня, проживаючий за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. 2-й Північнопортовий проїзд, 5, корпус 1, 
кв. 11, підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаним із умисним вбивством, тобто у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та обов’язків підозрюваного розміщений на 
веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая Закон Украины от 22.05.2022 №2263-

IX и постановление Верховной Рады Украины от 27.01.2015 №129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенном  в ЕРДР 06.03.2022 за № 42022112320000065 по признакам совершения уголовного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, со-
гласно которому гражданин Российской Федерации Мусаев Изнаур Ибрагимович, 03.11.1991 г.р., прожива-
ющий по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-й Севернопортовый проезд, 5, корпус 1, кв. 11, по-
дозревается в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согла-
сие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенное с умышленным убий-
ством, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязанностей подозреваемого размещен на 
сайте Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мусаєв Ізнаур Ібрагімович, 03.11.1991 року народження, проживаючий за адресою: Росій-

ська Федерація, м. Москва, вул. 2-й Північнопортовий проїзд, 5, корпус 1, кв. 11, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України від 22.05.2022 №2263-IX, постано-
ви Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII, Вам необхідно з’явитися 1, 2, 3 вересня 2022 року о 10.00 
год. до слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області 
Махаринського О.В. (роб. тел. 044-281-57-17, каб. № 425 приміщення ГУ СБ України у м. Києві та Київській об-
ласті, що знаходиться за адресою пров. Аскольдів, 3-А у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42022112320000065 від 06.03.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Мусаев Изнаур Ибрагимович, 03.11.1991 г.р., проживающий по адресу: Российская Феде-

рация, г. Москва, ул. 2-й Севернопортовый проезд, 5, корпус 1, кв. 11, в соответствии с требованиями ст.ст. 
133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины от 22.05.2022 №2263-IX, постанов-
ления Верховной Рады Украины от 27.01.2015 №129-VIII, Вам необходимо явиться 1, 2, 3 сентября 2022 года 
в 10:00 час. к следователю 1 отдела следственного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и 
Киевской области Махаринскому А.В. (раб. тел. 044-281-57-17, каб. 425 помещения Главного управления СБ 
Украины в г. Киеве и Киевской области, которое находится по адресу: переулок Аскольдов, 3-А в городе Кие-
ве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42022112320000065 от 06.03.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и послед-
ствия неприбытия лица на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу  
Офісу Генерального прокурора Дмитро СИНЮК

Втрачені цьогоріч у місті Сєвєродонецьк, наразі 
не підконтрольному Україні, диплом бакалавра серії В18 №092153 

за спеціальністю «Правознавство» і додаток до нього, видані 
Східноукраїнським національним університетом імені 

Володимира Даля 30.06.2018 року на ім’я Хрущ Артура 
Олександровича, вважати недійсними.

Втрачені дипломи бакалавра КВ №31500350 
та магістра КВ №35110284, видані Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка 
на ім’я Глінки Анжеліки, вважати недійсними.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 26.08.2022 у кримінальному провадженні № 42022000000000615 від 

24.05.2022 стосовно громадянина України Шевчика Андрія Володимировича, 17 червня 1973 року народжен-
ня, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шевчика А. В.

Підозрюваний Шевчик Андрій Володимирович, 17 червня 1973 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 28, кв. 33, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 01.09.2022, 02.09.2022, 
03.09.2022 об 11 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за озна-
ками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1  ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру 
під час здійснення досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора, за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Курінний Анатолій Володимирович, 24.04.1959 року народження, 

громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї 
Хохлових, 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, КПК Укра-
їни викликається 31.08.2022 на 11 год. 00 хв. до слідчого Державно-
го бюро розслідувань Едуарда КАРПОВА у службовий кабінет № 507 
за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру (у разі його погодження прокурором) 
у кримінальному провадженні № 42014100020000046 від 25.02.2014.

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

Слідчий ДБР Е. Карпов (044) 365 40 00

В провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Цибульник Ірини 
Олександрівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 22017000000000352 
від 21.09.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва пові-
домляє, шо підготовче судове засідання по ви-
щевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 05 вересня 2022 року о 09:15 у примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Кваша А. В.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Любобратцеву Наталію Іванів-
ну як обвинувачену на 14 год. 00 хв. 2 верес-
ня 2022 року у справі за обвинуваченням Лю-
бобратцевої Наталії Іванівни, 05.10.1954 року 
народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 113.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Головуючий суддя Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає у якості обвинувачено-
го Васильєва Олександра Модестовича (к/п  
№ 42016010000000247), обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України для розгляду кримінального прова-
дження та повідомляє, що судовий розгляд 
по суті стосовно Васильєва О. М. відбудеться 
06.09.2022 о 09 год. 30 хв., в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Васильєв О.М. повідомляється про те, що 
ухвалою суду від 05.11.2019 прийнято рішення 
про здійснення стосовно нього спеціального су-
дового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Яковенка Сергія Ми-
колайовича, 09.04.1974 р. н. (останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, вул. В. Василевської, буд.8, кв. 51), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3  
ст. 365, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 396 КК України, у судове за-
сідання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 39 о 16 годині 00 хвилин 06 
вересня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. З моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання. 

Суддя Дідик М. В.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича, 
17.09.1988 р.н. по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Мухутді-
нов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінальних правопорушень передбачених ст. ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК Укра-
їни, яке відбудеться 05 вересня 2022 року о 16.00 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полков-
ника Шутова, 1, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним 
повідомленням, кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Калина Петра Савелійовича, 
26.09.1949 р.н., (який фактично проживає за адресою: АР Крим, Сімферополь-
ський район, с. Журавлівка, вул. Невідома, 19) обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче 
судове засідання, призначене 02.09.2022 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя  П. Л. Коляденко

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинувачено-
го Кудряшова Петра Яковича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР №22018011000000010 від 21.02.2018 відносно Кудряшова Пе-
тра Яковича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК 
України та повідомляє, що ухвалою Святошинського районного суду м. Киє-
ва від 26.05.2020 року прийнято рішення про здійснення судового розгляду у 
формі спеціального судового провадження, яке відбудеться 05.09.2022  року о 
13.00 годин в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя М. О. Оздоба

Солом’янський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання Землянського Олек-
сія Юрійовича, 24.11.1985 р.н., останнє відоме міс-
це проживання (перебування, реєстрації): Донецька 
обл., м. Шахтарськ, вул. Зелена, 24, як обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, у криміналь-
ному провадженні №22015000000000341, справа  
№ 760/7530/22, провадження № 1-кп/760/2173/22, 
яке відбудеться 01.09.2022 року о 10 год. 00 хв. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Згідно ст.42 КПК України обвинувачений 
зобов’язаний прибути за викликом до суду, а в разі 
неможливості прибути за викликом у призначений 
строк - заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвід-
чує особу.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження, 
справа №761/7686/17 за обвинуваченням Третяка 
Олександра Леонідовича  у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч  3 
ст. 109  КК України. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 2 вересня 
2022 року о 13 год. 30 хв. та 16 вересня 2022 року о 
14 год. 30 хв.  в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Німетуллаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолек-
сіївка, Генічеський р-н, Херсонська область) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
05.09.2022 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду 
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 
21, каб. 301, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Втрачені дипломи бакалавра та додаток КВ N29904466, 
та диплом магістра та додаток КВ N32498355, які видані Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка, на ім’я Харітон 

Наталія Григорівна, вважати недійсними.

 Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що на підставі ухвали су-
ду від 17.08.2022 року в справі №760/6555/22, провадження 1-кп/760/2106/22, 
в кримінальному провадженні №22021101110000088 від 14.04.2021 року за об-
винуваченням Попова Олександра Юрійовича, 06.12.1983 р.н., у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 КК України, здій-
снюється спеціальне судове провадження.

Соломенский районный суд г. Киева уведомляет, что на основании 
определения суда от 17.08.2022 года в деле №760/6555/22, производ-
ство 1-кп/760/2106/22, в уголовном производстве №22021101110000088 от 
14.04.2021 года по обвинению Попова Александра Юрьевича, 06.12.1983 г.р., 
в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 3 
ст.146 УК Украины, осуществляется специальное судебное производство.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Попо-
ва Олександра Юрійовича, 06.12.1983 р.н., громадянина Російської Федера-
ції, місце проживання (перебування, реєстрації) не встановлено, як обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 3  
ст. 146 КК України, у кримінальному провадженні №22021101110000088, спра-
ва № 760/6555/22, провадження № 1-кп/760/2106/22, яке відбудеться 01 верес-
ня 2022 року о 10:30 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25.

Згідно ст.42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за викликом 
до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - за-
здалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Соломенский районный суд г. Киева вызывает в судебное заседание Попо-

ва Александра Юрьевича, 06.12.1983 г.р., гражданина Российской Федерации, 
место проживания (нахождения, регистрации) не установлено, как обвиняе-
мого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.258, 
ч.3 ст.146 УК Украины, в уголовном производстве №22021101110000088, де-
ло №760/6555/22, производство № 1-кп/760/2106/22, которое состоится 1 сен-
тября 2022 года в 10:30 в помещении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул. Мак-
сима Кривоноса, 25.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть по вызову 
в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенное время — за-
ранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.

 Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станісла-
ва Володимировича, 16.02.1967 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час 
проживає за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни призначене 06.09.2022 року о 10 год. 00 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 16 серпня 

2022 року постановлено ухвалу про здійснення спеціального судово-

го провадження у кримінальному провадженні № 22021000000000252 

від 23 липня 2021 року за обвинуваченням Єгорова Ігоря Анатолійови-

ча, 29 травня 1962 року народження, у вчиненні кримінального право-

порушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України.

Судове провадження (справа № 761/7843/22, провадження  

№ 1-кп/761/2379/2022) за обвинуваченням Єгорова І. А. у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК Укра-

їни, передати головуючому судді Шевченківського районного суду 
м. Києва Овсеп’ян Т. В. для вирішення питання про його об’єднання 

з судовим провадженням (справа № 761/27980/21, провадження  

№ 1-кп/761/1859/2022) за обвинуваченням Єгорова Ігоря Анатолійо-

вича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  

ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання, 
в якості обвинуваченого, Ткачука Володимира Петровича, 22.04.1976 
року народження, уродженця с. Тинівка, Жашківського району, Чер-
каської області, зареєстрованого: вул. Леніна, буд. 101, м. Жашків, 
Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 05 вересня 2022 року о 14 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.237.

Суддя О. І. Кончина

29 серпня 2022 року на 10 годину викликається Сичов Ігор Олек-
сандрович, 04.09.1976 року народження, для проведення слідчих дій 
за його участю, а саме вручення повідомлення про підозру та допиту 
в якості підозрюваного, який вчинив кримінальні правопорушення, пе-
редбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до слідчого відділу ВП 
№4  Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке розташоване за 
адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Космічна, бу-
динок №40.
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