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Пам’ять про кожного полеглого захисника збережеться в серцях 
ЦІНА СВОБОДИ. Про це напи-

сав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
у телеграмі в День пам’яті захисників 
України, що відзначається 29 серпня. 
«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять за-
хисників, що загинули у боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територі-
альну цілісність України. Від воїнів Ру-
сі-України до козаків Сагайдачного й 
Хмельницького, від Армії УНР до вої-
нів сьогодення», — наголосив Денис 

Шмигаль. Він зауважив, що пам’ять 
про кожного полеглого оборонця, їх-
ню відвагу та стійкість надійно берег-
тиметься в наших серцях та житиме у 
вільній, квітучій та незалежній Україні.

Глава уряду нагадав, що рівно вісім 
років тому під Іловайськом загинули 
сотні українських військових, сотні бу-
ли поранені або зникли безвісти. ро-
сія порушила домовленість про зеле-
ний коридор і віроломно розстріляла 

колону. Відтоді ворог більше не прихо-
вує своє лукаве обличчя. Обличчя те-
рориста, словам і діям якого немає ві-
ри. Уся наша віра сьогодні — у захис-
ників України, наголосив глава уряду.

Головнокомандувач Збройних сил 
України Валерій Залужний у День 
пам’яті захисників України подяку-
вав у фейсбуці за найбільшу жертву, 
свідомо віддану своїй державі. «На-
справді щодня ми маємо згадувати 

про ціну, яку заплатив і продовжує 
платити наш народ за свою свободу», 
— заявив Валерій Залужний. За сло-
вами головнокомандувача ЗСУ, не іс-
нує правильних слів чи слушних мо-
ментів, коли йдеться про втрати, бо 
це зламані долі конкретних людей, які 
для рідних були цілим всесвітом, пові-
домляє Укрінформ. 

«Схиляю голову і розділяю разом 
із близькими та рідними біль непо-

правної втрати. Дякую за найбіль-
шу жертву, свідомо віддану своїй 
державі. Так твориться історія і фор-
мується нація, якими захоплювати-
меться світ. Обіцяю, жодна жертва 
не стане марною — ми продовжу-
ватимемо боротьбу до нашої Пере-
моги. Стоїмо зі щитом. Пам’ятаємо 
всіх, хто на щитах. Вічна пам’ять Ге-
роям!» — наголосив головнокоман-
дувач ЗСУ.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
«Ми не можемо  

протиставляти 
наші бонсай-армії 

більш загрозливому 
стратегічному ландшафту, 

до якого належать  
супротивники, 

що ведуть 
високоінтенсивні 

бойові дії».

Президент України 
провів нараду  
в режимі «таємно» 

АКТУАЛЬНО. Президент України Володимир Зеленський 
провів нараду з представниками сектору оборони й безпеки.

На зустрічі були присутні керівники Збройних сил, розвіду-
вальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутріш-
ніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Учасники наради в режимі «таємно» заслухали інформацію 
про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питан-
ня безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах укра-
їнської армії та координації на різних рівнях з міжнародними 
партнерами України.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх нака-
зів Верховного Головнокомандувача, повідомляє офіційне ін-
тернет-представництво глави держави.

430 тис. громадян,  
 які прибули до Польщі після 24 лютого 

з України, вже працевлаштовано на 
основі нових, спрощених правил, 

передає Укрінформ

САНКЦІЇ. Сьогодні у Празі розпочинається неформальна 
зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, на якій, 
зокрема, буде розглянуто питання обмеження на видачу 
туристських віз для громадян рф

Візи в Європу  
для росіян:  
чи буде заборона?

Верховний комісар з питань зовнішньої та оборонної 
політики ЄС про те, чому держави-члени ЄС повинні ліпше 
інвестувати  і більше співпрацювати у галузі оборони 
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Ректор ГО «Паліцинська академія» 
Анатолій Близнюк про просвітницьку 
місію української національної 
духовності, яку заклав 230 років тому 
Олександр Паліцин

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» 
аналізує, як 
працюють банки   
в умовах воєнного 
часу 5 

РЕГІОН

Про особливу роль Закарпаття 
в євроінтеграції та відбудові 
країни йшлося на круглому 
столі  в межах ініціативи 
Re:Open Ukraine
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ДОКУМЕНТИ

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 України повідомляємо, що 23.08.2022 у кримінальному про-

вадженні № 12022050000000159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2022 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, складене письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким громадянин України Зінов’єв Олександр Олександрович, 06.03.1978 року народження, обґрунто-
вано підозрюється в добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, 
створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки 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 ЗІНОВ’ЄВА О. О.
Зінов’єв Олександр Олександрович, 06.03.1978 року народження, який на теперішній час перебуває на тим-

часово окупованій території Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка,  
вул. Депутатська, буд. 166, кв. 16, актуальне місце проживання якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 
278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 30.08.2022 в період часу з 09:00 до 14:00, до службового кабінету Донецької 
обласної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Бурикіна В. В. (номер телефону +380664895274), за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному про-
вадженні № 12022050000000159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2022, за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 31.08.2022, 01.09.2022, 02.09.2022, 03.09.2022 та 04.09.2022 в період часу з 
09:00 до 14:00 для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Ніколенко Євген Во-
лодимирович, 14.09.1982 р.н., о 09 годині 00 хвилин 05.09.2022, 06.09.2022, 07.09.2022 до Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №22022130000000259 від 01.07.2022, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, 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 процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. ст. 111-112, 297-5, ч. ч. 1-5 ст. 290 КПК України повідомляю, що 26.08.2022 у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.08.2022 за № 12022010000000059 за підозрою Білоу-
сова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 року народження у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, завершено, а зібрані під час досудового розслідування докази є 
достатніми для складення обвинувального акту. Сторонами кримінального провадження відкрито його 
матеріали. На підставі ст. ст. 283, 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення з цими матеріала-
ми за правилами ст. 290 КПК України у приміщенні Головного управління Національної поліції в Авто-
номній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114.

Відкрилася спадщина після ПРУДНИКОВОЇ ГАЛИНИ ФЕДОРІВНИ,  

померлої 13.07.2021 р. Усім спадкоємцям померлої, бажаючим отримати  

спадщину, звертатися до прив. нотаріуса Дніпровського міськ. нот. округу Жукової Ю. Ю.  

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дунаєвського, буд. 31, протягом місяця  

з дня опублікування цього оголошення.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 серпня 2022 р. № 944 
Київ

Деякі питання проведення обов’язкового  
технічного контролю транспортних засобів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що на період воєнного стану та протягом 90 днів після його при-

пинення або скасування:
вимога щодо розміщення самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації в правій 

верхній частині вітрового скла на транспортному засобі, що підлягає обов’язковому 
технічному контролю, не застосовується;

суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, 
які отримали бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу 
до набрання чинності цією постановою, використовують їх до повного витрачання.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 
«Про Правила дорожнього руху» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 
2019 р., № 12, ст. 416) і від 30 січня 2012 р. № 137 «Про затвердження Порядку прове-
дення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану тран-
спортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану 
транспортного засобу» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581; 2019 р.,  
№ 12, ст. 416) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 19 серпня 2022 р. № 944

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня  

2001 р. № 1306 і від 30 січня 2012 р. № 137

1. У Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2001 р. № 1306:

1) у підпункті «в» пункту 2.4 слова «зчитування інформації із самоклейної міт-
ки радіочастотної ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контро-
лю транспортним засобом, а також» виключити;

2) в абзаці першому пункту 30.2 слова «, а в правій верхній частині вітрового скла 
(на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічно-
му контролю, закріплюється самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації про про-
ходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом (крім причепів 
і напівпричепів)» виключити;

3) у підпункті «в» пункту 31.4.7 слова «крім самоклейної мітки радіочастотної 
ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контролю транспортним 
засобом, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньо-
му боці) транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю» 
виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137:
1) у Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягах перевір-

ки технічного стану транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:
у підпункті 111 пункту 2 слова «із самоклейною міткою радіочастотної ідентифі-

кації» виключити;
у першому реченні абзацу другого пункту 18 слова «із самоклейною міткою радіо-

частотної ідентифікації, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на 
внутрішньому боці) транспортного засобу» виключити;

2) у технічному описі та зразку протоколу перевірки технічного стану транспорт-
ного засобу, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 1:
в абзаці першому слова «з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації» ви-

ключити;
абзац другий виключити;
у пункті 7:
друге і третє речення абзацу першого виключити; 
додаток до технічного опису викласти в такій редакції:

«Додаток 
до технічного опису 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 серпня 2022 р. № 944)

ПРОТОКОЛ 
перевірки технічного стану транспортного засобу 

№ ХХХХХ-ХXXХХ-XX

Дата складення протоколу _____________________________________________
Місце проведення технічного контролю __________________________________
Суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю ____________________
VIN або номер кузова (рами) ____________________________________________
Категорія, марка, модель _______________________________________________
Номерний знак _______________________________________________________
Показник одометра ___________________________________________________
Дата державної реєстрації ______________________________________________
Найменування, дата і номер документа, яким погоджено переобладнання тран-

спортного засобу (за наявності) ____________________________________________   
Особливості переобладнання (за наявності) _______________________________
Екологічний рівень за документами затвердження конструкції ________________
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, О), тонн _________________
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки) _______________________
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним
Дата чергового проходження обов’язкового технічного контролю: не пізніше 

_______
Керівник пункту технічного контролю
_________                                      ______________________
  (підпис)            (ініціали та прізвище) 
МП (за наявності)
Зворотний бік протоколу
Примітка. Протокол, який видано з порушенням порядку проведення перевірки технічного ста-

ну, вимог до перевірки або містить виправлення чи недостовірну інформацію, є недійсним. Зазна-
чення виконавцем недостовірної інформації в протоколі є порушенням.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 серпня 2022 р. № 947 
Київ

Про утворення Координаційного комітету  
з підготовки та забезпечення участі України 

у відборі країни-кандидата  
на проведення Всесвітньої виставки 
«Експо — 2030» в Україні (м. Одесі)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі Украї-

ни у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки «Експо — 2030»  
в Україні (м. Одесі) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний комітет з підготовки та забезпе-
чення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки 
«Експо — 2030» в Україні (м. Одесі), що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 23 серпня 2022 р. № 947

СКЛАД 
Координаційного комітету з підготовки та забезпечення  
участі України у відборі країни-кандидата на проведення  
Всесвітньої виставки «Експо — 2030» в Україні (м. Одесі)

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки, голова Координацій-
ного комітету

Заступник Міністра економіки — Торговий представник України, перший заступ-
ник голови Координаційного комітету 

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Координаційного комі-
тету

Заступник (перший заступник) голови Одеської облдержадміністрації, заступник 
голови Координаційного комітету 

Заступник (перший заступник) Одеського міського голови, заступник голови Ко-
ординаційного комітету (за згодою)

Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України
Заступник Міністра цифрової трансформації 
Заступник Міністра фінансів 
Заступник Міністра інфраструктури 
Заступник Міністра розвитку громад та територій 
Заступник Міністра культури та інформаційної політики 
Директор Агенції регіонального розвитку Одеської області (за згодою)
Представник ТОВ «Д ГРУП ЕКСПО — 2030» (за згодою)
Голова президії ГО «Громадська Рада ЕКСПО — 2030 Одеса» (за згодою)
Представники заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2022 р. № 947

ПОЛОЖЕННЯ  
про Координаційний комітет з підготовки та забезпечення  
участі України у відборі країни-кандидата на проведення  
Всесвітньої виставки «Експо — 2030» в Україні (м. Одесі)

1. Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у відбо-
рі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки «Експо — 2030» в Україні (м. Оде-
сі) (далі — Координаційний комітет) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Ка-
бінету Міністрів України.

2. У своїй діяльності Координаційний комітет керується Конституцією і законами Укра-
їни, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийня-
тими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим 
Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного комітету є:
сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої 

влади з питань підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на 
проведення Всесвітньої виставки «Експо — 2030» в Україні (м. Одесі);

підготовка рекомендацій та пропозицій з питань підготовки і забезпечення участі Украї-
ни у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки «Експо — 2030» в Укра-
їні (м. Одесі).

4. Координаційний комітет відповідно до покладених на нього завдань:
1) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з пи-

тань, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням участі України у відборі країни-кандидата 
на проведення Всесвітньої виставки «Експо — 2030» в Україні (м. Одесі);

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що нале-
жать до його компетенції;

3) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації за результатами  
своєї роботи. 

5. Координаційний комітет має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 
необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення нарад, семінарів та інших заходів;
4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні та 

тимчасові робочі групи.
6. Координаційний комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційного комітету затверджує Кабінет Міністрів України.
8. До складу Координаційного комітету входять голова, перший заступник голови, за-

ступники голови, члени Координаційного комітету.
Очолює Координаційний комітет голова, який є Першим віце-прем’єр-міністром Украї-

ни — Міністром економіки України. 
Голова Координаційного комітету затверджує його персональний склад та у разі потре-

би вносить до нього зміни.
Секретар Координаційного комітету призначається головою Координаційного комітету. 
9. Формою роботи Координаційного комітету є засідання, що проводяться у разі потре-

би, але не рідше одного разу на півроку. Рішення про проведення засідання приймаються 
головою Координаційного комітету. Засідання Координаційного комітету вважається пра-
воможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Засідання Координаційного комітету веде голова, а у разі його відсутності або за його 
дорученням — перший заступник або один з його заступників.

Голова Координаційного комітету може прийняти рішення про проведення засідання 
Координаційного комітету в режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних 
технічних засобів, зокрема через Інтернет, а також про участь у засіданні Координаційного 
комітету у такому режимі члена Координаційного комітету.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного комітету забезпечує 
Одеська облдержадміністрація.

10. На своїх засіданнях Координаційний комітет розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш 
як половина присутніх на засіданні членів Координаційного комітету. У разі рівного розпо-
ділу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Пропозиції та рекомендації Координаційного комітету оформлюються протоколом засі-
дання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційного коміте-
ту і надсилається усім членам Координаційного комітету. 

Член Координаційного комітету, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційного комітету можуть бути реалізовані шля-
хом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний ор-
ган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  
діяльності Координаційного комітету забезпечує Мінекономіки разом з Одеською  
облдержадміністрацією. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2022 р. № 964 
Київ

Деякі питання оплати праці працівників 
державного підприємства «Національний 

центр ділового та культурного 
співробітництва «Український дім»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Установити, що для визначення граничних розмірів посадових окладів, затвер-

джених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.  
№ 1298 »Про оплату праці працівників на основі Єдиної  тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), працівни-
ків державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співро-
бітництва «Український дім» можуть застосовуватися додаткові коефіцієнти підви-
щення посадових окладів 2—3,5. 

Застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів здійсню-
ється в межах затвердженого фонду оплати праці.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 ве-
ресня 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 липня 2022 р. № 627-р 
Київ

Про організацію електронної взаємодії  
із державами-партнерами щодо координації  

військової допомоги
З метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану, введе-

ного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнно-
го стану в Україні», а також для оптимізації взаємодії із державами-партнерами щодо 
отримання міжнародної військової допомоги Міністерству оборони:

до 25 липня 2022 р. організувати проведення роботи щодо отримання програмно-
го продукту «КОРОВАЙ» шляхом укладення відповідного договору;

до 1 вересня 2022 р. забезпечити прийняття зазначеного програмного продукту в 
експлуатацію та взяття на облік із дотриманням вимог законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про підозру

м. Кропивницький                                                 26 серпня 2022 року
Приходько Олег Миколайович, 27.12.1974 року народження, на під-

ставі ст. ст. 2, 42, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінальному 
провадженні №22022120000000050 від 02.04.2022 повідомляється про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України, державна зрада,  вчинена в умовах воєнного стану.

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 слідчим

Приходько Олег Миколайович, 27.12.1974 р.н., зареєстрований та 
проживає за адресою: Луганська область, Довжанський (Свердлов-
ський) район,  с.  Кондрюче, вул. Садова, буд. 64, на підставі ст. ст. 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 01.09.2022, 02.09.2022 
та 03.09.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для допиту як підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у даному кримінальному 
провадженні, до службового кабінету №4 слідчого відділу Управління 
СБУ в Кіровоградській області, до заступника начальника слідчого від-
ділу Дідковського О.С. (номер телефону (0522) 39-94-49), за адресою:  
вул. Шульгиних, буд. 4, м. Кропивницький, Кіровоградська область.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Заступник начальника слідчого відділу 
УСБУ в Кіровоградській області підполковник юстиції  

Олександр ДІДКОВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький            26 серпня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 
26.08.2022 у кримінальному провадженні № 42022132600000088 від 
11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України, повідомлено про підозру Мелешко Анаста-
сію Олександрівну, 09.09.2000 року народження, уродженку смт Ново-
айдар Луганської області, громадянку України, зареєстровану за адре-
сою: вул. Полубоярова, 81, смт Новоайдар, Щастинський район, Луган-
ська область, у добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупова-
ній території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК МЕЛЕШКО А. О.
Мелешко Анастасія Олександрівна, 09.09.2000 року народження, за-

реєстрована за адресою: вул. Полубоярова, 81, смт Новоайдар, Щас-
тинський район, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликаєть-
ся на 03.09.2022 о 10:00 годині, 04.09.2022 о 10:00 годині, 05.09.2022 
о 10:00 годині до Щастинської окружної прокуратури Луганської облас-
ті за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А,  
м. Кропивницький, Кіровоградська область для отримання письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні  
№ 42022132600000088 від 11.07.2022, допиту в якості підозрюваної, 
проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 
138, 139 КПК України.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні — 
заступник керівника Щастинської окружної прокуратури  

Луганської області Максим ЧУДНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький                 30 серпня 2022 року  

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Марківського від-
ділу Старобільської окружної прокуратури Скиртач О.М., розглянувши ма-
теріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 12022131370002280 від 03.07.2022 та вста-
новивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК Укра-
їни,  Болотську Інну Миколаївну, 09.11.1985 року народження, уроджен-
ку с. Красне Поле Марківського району Луганської області, прожива-
ючу за адресою: вул. Зарічна, буд. 1, кв. 2, с. Красне Поле, Старобіль-
ський район, Луганська область, громадянку України, про підозру у до-
бровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних пра-
воохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрювана 

Болотська Інна Миколаївна, 09.11.1985 року народження, проживаюча за 
адресою: вул. Зарічна, буд. 1, кв. 2, с. Красне Поле, Старобільський район, 
Луганська область,  на 05.09.2022 о 10:00, 06.09.2022 о 10:00, 07.09.2022 о 
10:00 до Старобільської окружної прокуратури за адресою: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5 А для отримання письмового 
повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кри-
мінальному провадженні № 12022131370002280 від 03.07.2022 за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

місто Кропивницький           24 серпня 2022 року  

Хоружий Михайло Андрійович, 03.06.1995 р.н., громадянин України, 
на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному 
провадженні №22022130000000276 від 08.07.2022 повідомляється про 
підозру  у добровільному зайнятті громадянином України посади в неза-
конному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-
нин України — підозрюваний Хоружий Михайло Андрійович, 03.06.1995 
р.н., о 13 годині 00 хвилин 05, 06, 07 вересня 2022 до Сватівської окруж-
ної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, 
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні 
№22022130000000276 від 08.07.2022, для допиту у якості підозрювано-
го, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький               26 серпня 2022 року 

Третяк Єлизавета Олександрівна, 31.01.2003 р.н., громадянка Украї-
ни, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у криміналь-
ному провадженні № 42022132590000036 від 08.07.2022 повідомляєть-
ся про підозру в здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з дер-
жавою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, за від-
сутності ознак державної зради, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 6 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 громадян-
ка України Третяк Єлизавета Олександрівна, 31.01.2003 р.н., о 10 годи-
ні 00 хвилин 5 вересня, та 6, 7 вересня 2022 до Луганської обласної про-
куратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні № 42022132590000036 від 
08.07.2022, для допиту у якості підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному прова-
дженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вка-
зані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький            24 серпня 2022 року  

Шовкун Андрій Ігорович, 31.12.1993  р.н., громадянин України, на під-
ставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному прова-
дженні №12022131550000117 від 12.07.2022  повідомляється про підо-
зру  у добровільному зайнятті громадянином України посади в незакон-
ному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій те-
риторії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-
нин України – підозрюваний Шовкун Андрій Ігорович, 31.12.1993  р.н.,  
о 14 годині 00 хвилин 05, 06, 07 вересня 2022 до Сватівської окруж-
ної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, 
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні 
№12022131550000117 від 12.07.2022, для допиту у якості підозрювано-
го, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ  
У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Громадянка України Таран Оксана Василівна, 26.05.1985 р.н., зареєстрована за адресою: кв. 
Молодіжний, буд. 2А, кв. 13, смт Марківка Старобільського району Луганської області, у відпо-
відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК України вам повідомляється про те,  що у кри-
мінальному проваджені № 42022132580000023 від 07.04.2022 зібрано достатньо доказів для 
зміни повідомлення вам підозри у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, держав-
ній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні іно-
земній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, 
вчинені в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України, та у добровільному зайнятті громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Таран Оксана Василівна, 26.05.1985 р.н., зареєстрована за адресою: кв. 

Молодіжний, буд. 2А, кв. 13, смт Марківка Старобільського району Луганської області, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 05 вересня 2022 в каб. № 46 до Черні-
вецької обласної прокуратури (вул. Мирона Кордуби, 21, м. Чернівці) тел. роб. (0372) 53-53-
02 для вручення повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42022132580000023 від 07.04.2022 в якості підозрюваної. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, КПК України,  
ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тимчасово окупова-
ній території України» інформую потерпілу Шелехову Іри-
ну Василівну, що проживає за адресою: м. Севастополь, 
вул. К. Пищенко, б. 23, кв. 21(тимчасово окупована те-
риторія Кримського півострова) про те, що прокурором 
у кримінальному провадженні №12013140000000257 від 
15.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України, у якому Вас визна-
но потерпілою, направлено до суду клопотання про за-
криття кримінального провадження у зв’язку із закінчен-
ням строків давності притягнення до кримінальної відпо-
відальності.

Клопотання буде розглядатись Дарницьким районним 
судом м. Києва 16.09.2022 за адресою м. Київ, вул. Се-
вастопольська 7/13, каб.14 під головуванням судді Про-
салової О. М. 

Прокурор у кримінальному провадженні  
Ольга ПІРОГОВА

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного су-
ду від 22.08.2022 у справі 991/2958/22, надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні, внесеному до єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №52021000000000164, 
стосовно Ханенка Вадима Миколайовича, 15.08.1986 ро-
ку народження, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: вул. Валентинівська, 20, кв. 122, м. Хар-
ків, останнє відоме місце проживання: просп. Науки, 45/3,  
кв. 184, м. Харків, підозрюваного у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, 
ч. 5 ст. 191 КК України.

Старшим групи детективів у кримінальному прова-
дженні є старший детектив Національного бюро Друго-
го відділу детективів Третього підрозділу детективів Го-
ловного підрозділу детективів Романюк Михайло Олек-
сандрович, номер телефону +38097 707 62 20.

Процесуальний керівник у кримінальному проваджен-
ні — Прокурор шостого віддлу управління процесуально-
го керівництва, підтримання державного обвинувачення 
та представництва в суді Спецалізованої антикорупційної 
прокуратури Дроботова Єлена Вікторівна, номер телефо-
ну 044 200 49 30.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри
м. Дніпро                                                                                                              30 серпня 2022
Громадянин України Кузьменко Євгеній Миколайович, 29.01.1977 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України вам повідомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні за 
№22022130000000185 від 03.06.2022, за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Ге-
нерального 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
Громадянин України Кузьменко Євгеній Миколайович, 29.01.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 

Вам необхідно з’явитися 03, 04, 05 вересня 2022 року о 10:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 7 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22022130000000185 від 03.06.2022, як підозрюваному. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 25.08.2022 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022080000001487 від 
15.08.2022 стосовно підозрюваного громадянина України Лакоти Сергія Васильовича, 14.09.1969 р.н. 

Окрім того, повідомляємо, що з вказаною ухвалою слідчого судді можливо ознайомитись на сайті Офісу 
Генерального прокурора.

Повістка про виклик 

Громадянин України Лакота Сергій Васильович, 14.09.1969 року народження, зареєстрований за адресою: 
Запорізька область, м. Енергодар, вул. Скіфська, 8, кв. 27, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 03.09.2022 на 10 годину 00 хвилин та 04.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до слід-
чого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 1111 КК України, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 220220800000001487 від 15.08.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

м. Дніпро        «29» серпня 2022 року

Слідчий 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у 
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях капітан юстиції Карпов Максим Володимирович, розглянув-
ши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42021000000000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 11.03.2021, встановивши наявність достатніх доказів для по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відпо-
відно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, —

ПОВІДОМИВ:
Кіма Максима Анатолійовича, 19.11.1976 року народження, грома-

дянина Російської Федерації, уродженця хутору Красновка Ростовської 
області РФ, зареєстрованого за адресою: РФ, Ростовська область, хутір 
Красновка, вул. Сурикова, буд. 33,

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного: ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з ме-
тою зміни меж території та державного кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України, вчинених з корисливих 
мотивів за попередньою змовою групою осіб.

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».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрю-

ваний Кім Максим Анатолійович, 19.11.1976 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: РФ, Ростовська область, хутір Красновка, вул. 
Сурикова, буд. 33, на 12 год. 00 хв. 03.09.2022, 04.09.2022, 05.09.2022 
до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень у кримінальному провадженні № 42021000000000472 від 
11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 110-2 КК України, для  допиту як підозрюваного, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

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

Телефон зв’язку: +380-66-846-81-54.
Слідчий 1 відділення СВ 3 управління 

капітан юстиції Максим КАРПОВ

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ 

г. Днепр      «29» августа 2022 года

Следователь 1 отделения следственного отдела 3 управления  
(с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области) ГУ СБУ в Доне-
цкой и Луганской областях капитан юстиции Карпов Максим Влади-
мирович, рассмотрев материалы досудебного расследования в уго-
ловном производстве № 42021000000000472, внесенного в Единый 
реестр досудебных расследований 11.03.2021, установив наличие 
достаточных доказательств уведомления о подозрении в совершении 
уголовных правонарушений, в соответствии со ст. ст. 42, 276, 277, 278 
УПК Украины, —

СООБЩИЛ:
Киму Максиму Анатолиевичу, 19.11.1976 года рождения, гражданину 

Российской Федерации, уроженцу хутора Красновка Ростовской облас-
ти РФ, зарегистрированного по адресу: РФ, Ростовская область, хутор 
Красновка, ул. Сурикова, д. 33,

о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного: ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, то есть финансировании действий, 
совершённых с целью изменения границ территории и государствен-
ной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конститу-
цией Украины, совершённых с корыстных мотивов по предварительно-
му сговору группой лиц.

Права, обязанности и гарантии подозреваемого, обвиняемого 
определены, в частности ст. 42 УПК Украины, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 
63 Конституции Украины.

Полный текст сообщения о подозрении размещен на сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове» по ссылке: 
«https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
На основании ст. ст. 133, 135, 137 УПК Украины вызывается 

подозреваемый Ким Максим Анатолиевич, 19.11.1976 г.р., 
зарегистрированный и проживающий по адресу: РФ, Ростовская об-
ласть, хутор Красновка, ул. Сурикова, д. 33, на 12 ч. 00 мин. 03.09.2022, 
04.09.2022, 05.09.2022 в следственный отдел 3 управления ГУ СБУ в 
Донецкой и Луганской областях по адресу: г. Днепр, площадь Шев-
ченка, д. 7 для получения письменного уведомления о подозрении в 
совершении уголовного правонарушения в уголовном производстве 
№ 42021000000000472 от 11.03.2021 по признакам уголовного право-
нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины  для допро-
са как подозреваемого, а также проведение других следственных и 
процессуальных действий в указанном уголовном производстве.

Уважительные причины неприбытия и последствия неприбытия 
указаны в ст. ст. 138, 139 УПК Украины, в том числе: возможность при-
менения повода и осуществления специального досудебного расследо-
вания.

Телефон для связи: +380-66-846-81-54.
Следователь 1 отделения СО 3 управления 

Капитан юстиции Максим КАРПОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру та повістка про виклик підозрюваного 

30.08.2022 громадянин України Костюков Михайло Івано-
вич, 22.01.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Луганськ___   
відповідно до ст. ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, — повідомляється 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, тобто у  вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та дер-
жавного кордону України на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, за попередньою змовою групою осіб, в участі у ді-
яльності не передбаченого законом збройного формування, та у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також у відданні наказу про вчинення таких дій.

Підозрюваний Костюков М.І., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України викликається на 09 год. 00 хв.  03.09.2022, 05.09.2022, 
06.09.2022 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Шепотько Марини Андріївни за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченко, буд. 7, 
кім. 131 (місце фактичного розташування) для допиту як підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42020130000000148  від 16.10.2020. Наслідки та поважні при-
чини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК України. 

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-

чені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції 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».

Старший слідчий слідчого відділу  
старший лейтенант  юстиції Марина ШЕПОТЬКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру та повістка про виклик підозрюваного 

30.08.2022 громадянин України Покутній Сергій Васильович, 
05.04.1967  р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ал-
чевськ___ відповідно до ст. ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, — по-
відомляється про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України, тобто у вчиненні умисних дій з метою зміни меж те-
риторії та державного кордону України на порушення порядку, встанов-
леного Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, в 
участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування, 
та у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародни-
ми договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також у відданні наказу про вчинення таких дій.

Підозрюваний Покутній С.В., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 03.09.2022, 05.09.2022, 
06.09.2022 до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Шепотько Марини Андріївни за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченко, буд. 7, 
кім. 131 (місце фактичного розташування) для допиту як підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42020130000000148  від 16.10.2020. Наслідки та поважні при-
чини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК України. 

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-

чені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції 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».

Старший слідчий слідчого відділу  
старший лейтенант  юстиції Марина ШЕПОТЬКО

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Колосову 
Ганну Геннадіївну, 27.06.1973 року народження (останні відомі місця прожи-
вання: пр-т. Кірова, 66/17, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 02 вересня 2022 року о 12:00. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал су-
дових засідань №15, під головуванням судді Касьян А. В., судді: Луценко О. М., 
Белоконна І. В.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає в якості обвинува-
ченої Білоус Марину Олександрівну, 23.03.1979 року народження, що 
проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 
буд. 29/11, в судове засідання у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням Білоус Марини Олександрівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться о 13 год. 45 хв. 06  вересня 2022 року за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, буд. 5, каб. 105. Суддя Сазонова М. Г.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Єлгазіну Лари-
су Павліну як обвинувачену на 13 год. 20 хв. 7 вересня 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Єлгазіної Лариси Павлівни, 08.11.1956 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

       Головуючий суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гриценка Юрія Фе-
доровича як обвинуваченого на 15 год. 00 хв. 7 вересня 2022 року у 
справі за обвинуваченням Гриценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 113.

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

Головуючий суддя Федосєєв С. В

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Сива-
ка Геннадія Анатолійовича, 20.11.1969 року народження (останні відомі місця 
проживання: пров. Пушкіна, буд. 26, м. Генічеськ, Херсонська обл.) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 07 вересня 2022 року о 15:30. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал 
судових засідань №7, під головуванням судді Родіонова С. О., судді: Жук М. В., 
Шевчук А. В.

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Павленко 
Яніну Петрівну, 19.02.1976 року народження (останні відомі місця проживання: 
Красноармійська 36, кв. 20, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 07 
вересня 2022 року о 09:30. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал 
судових засідань №7, під головуванням судді Родіонова С. О., судді: Майбожен-
ко А. М., Луценко О. М.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Ніколаєнка Олега Ми-
колайовича, 30.07.1972 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
смт. Мирний, вул. Сирнікова, 32. кв. 47), який обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. № 39 о 12 
год. 00 хв.  07 вересня 2022 року.

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

Головуючий суддя Дідик М. В.

Оболонський районний суд  міста Києва викликає обвинуваченого Дукіна 
Миколу Миколайовича, 11.04.1968 року народження (останні відомі місця про-
живання: вул. Радянська, 32/3, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні злочину 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 07 вересня 2022 року о 10:00. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал 
судових засідань №7, під головуванням судді Родіонова С. О., судді: Майбожен-
ко А. М., Луценко О. М.

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

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/163/2022 за обвинуваченням Захожого 
Д.П. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 
КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42013000000000553 від 19.12.2013.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по 
вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 07 вересня 2022 ро-
ку о 13:00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. 611.

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

Суддя Кваша А. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бражніка Іго-
ря Сергійовича, 21.04.1986 року народження (місце реєстрації: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Меньшикова, 19, кв. 34) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 06 вересня 2022 о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313 під головуванням судді Казмиренко Л. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Пиркало Тетяну Василівну, 29.01.1959 року народження (місце реєстрації: АР Крим, смт. Роздольне, вул. Єв-
паторійська, 38, кв. 11) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 06 вересня 2022 о 10 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 під голову-

ванням судді Казмиренко Л. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинува-

ченого в порядку спеціального судового провадження.
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Укргiдрометцентр

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 30.08.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000012 від 04.03.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 
Приходьку Анатолію Миколайовичу, 11.01.1966 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України, а саме державної зради, тобто діяння, умисно вчинено-
го громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі до-
помоги в проведенні підривної діяльності проти України вчиненого в 
умовах воєнного стану.

Повістка про виклик
Підозрюваному Приходьку Анатолію Миколайовичу, 11.01.1966 ро-

ку народження, громадянину України, зареєстрованому та проживаю-
чому за адресою: Херсонська область, Херсонський район, смт. Бри-
лівка, вул. Південна, 13, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 2, 5 та 7 вересня 2022 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально роз-
ташований підрозділ Служби безпеки України, для вручення повідо-
млення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22022230000000012 від 04.03.2022 за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 
25.08.2022 (судова справа № 757/21150/22-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022100000000179 від 09.05.2022 стосовно Іванова Володимира Івановича, 
28.03.1963 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури Віктор КОСС 

Оголошення  про  виклик у судове засідання обвинуваченого  
Аверіна Костянтина Євгенійовича

Полтавський районний суд Полтавської області по кримінальній 
справі № 554/2707/17 (провадження № 1-кп/545/69/22) викликає об-
винуваченого Аверіна Костянтина Євгенійовича, 22.01.1985 року на-
родження (остання відома адреса проживання: м. Полтава, вул. Сте-
повика, 5) у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 вересня 2022 ро-
ку об 11:00 год.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: 36008, 
м. Полтава, вул. Європейська, 154-А під головуванням судді Гальчен-
ко О. О.

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

11 липня  2022 року  
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному  

провадженні 
Кримінальне провадження № 11-кп/824/837/2022

Київський апеляційний суд 
_________________

(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на «07» вересня 2022 року на 10 год. 00 хв.

для участі в розгляді апеляційного провадження 
за апеляційною скаргою захисника Хатнюк Оль-
ги Олександрівни в інтересах обвинуваченого Бє-
лавєнцева Олега Євгеновича на вирок Святошин-
ського районного суду м. Києва від 18 березня 
2019 року, у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002290 по обвинуваченню Бєла-
вєнцева Олега Євгеновича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 08 квітня 2014 
року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону 
до 08 квітня 2014 року), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М. А. 

______________________________
          (підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву Олегу  
Євгеновичу
Місцезнаходження/місце про-
живання:
Російська Федерація, Ставро-
польський край, м. П’ятигорськ, 
пр. Кірова, буд. 26
Додатково просимо подати та-
кі документи:
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка 
в судове засідання 07 вересня 
2022 року є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок зазда-
легідь повідомити про немож-
ливість з’явлення до суду.
Тел./факс (044) 284-15-77;  
(044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК 
України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 
подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-
ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-
гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення 
до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України,цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  
КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
детального плану території та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проек-
тів містобудівної документації на місцевому рівні» (із змінами), За-
зимська сільська рада Броварського району Київської області пові-
домляє громадськість про початок  процедури розгляду та врахуван-
ня пропозицій до проєкту документу державного планування та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку детального плану території садиб-
ної забудови частини с. Погреби Броварського району Київської об-
ласті обмеженого р. Кодак (кадастровий номер земельної ділянки: 
3221286400:03:002:0163).

Замовник містобудівної документації: Зазимська сільська рада Бро-
варського району Київської області.

Розробник містобудівної документації: ФОП Лавро Ю. К.
Підстава для розроблення: 
- Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської 

області про розроблення детального плану території від 11 лютого 
2020 року №1051-3 позачергової-VII

Основна мета розробки детального плану території: визначення 
функціонального призначення та уточнення структури забудови тери-
торії.

Основні техніко-економічні показники: 
Територія в межах проекту — 2 га
Ознайомитися з проектом містобудівної   документації, пояснюваль-

ною  запискою та звітом про стратегічну екологічну оцінку, надати свої 
зауваження і пропозиції можна на сайті http://zotg.gov.ua, e-mail: zotg@
ukr.net та в адміністративній будівлі виконавчого комітету Зазимської 
сільської ради в с. Погреби  строком з 01 вересня до 03 жовтня 2022 р.

Громадські слухання  відбудуться 29 вересня 2022 року в адміні-
стративній будівлі виконавчого комітету Зазимської сільської ради в 
с. Погреби за адресою: 07413, вул. Єдності, буд. 57, с. Погреби, Бро-
варський р-н, Київська обл. о 15:00.

Повістка про виклик в порядку спеціального  
судового провадження

У відповідності до вимог ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський місь-
крайонний суд Закарпатської області викликає в судове засідання, яке 
проводиться у виді спеціального судового провадження Саркісян Карапе-
та Маміконовича, уродженця м.Октемберян, Вірменія, мешканця м. Ужго-
род, вул. Залізнична 44/22, обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК 
України.

Судове засідання відбудеться о 15 годині 00 хвилин 05 вересня 2022 ро-
ку в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпат-
ська область, м. Мукачево, вул. Літуна Андрія, 13 «А».

Суддя Оксана МАРГИТИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Іванченко Ігор Валерійович, 23.01.1992 р.н., уродженець та зареєстрова-

ний у с. Гранітне Волноваського (Тельманівського) району Донецької облас-
ті, вул. Шевченка, буд. 19, на підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, 
Вам у кримінальному провадженні № 22016140000000073 від 04.10.2016 по-
відомляється про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях теро-
ристичної організації «Луганська народна республіка», тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3.

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 оголошення про підозру розміщується на веб-сайті Офісу 
Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про 
здійснення спеціального досудового розслідування».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Іванченко Ігор Валерійович, 23.01.1992 р.н., уродже-

нець та зареєстрований у с. Гранітне Волноваського (Тельманівсько-
го) району Донецької області, вул. Шевченка, буд. 19, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 01, 02 та 
03 вересня 2022 року об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ у Львівській області майора юстиції Вавричука Н. Я.  
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення Вам повідомлення 
про підозру та проведення Вашого допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 22016140000000073 від 04.10.2016, за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 30.08.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000231 від 06.07.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 
КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Суворову Сергію Оле-
говичу, 23.11.1970 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111 – 1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Суворову Сергію Олеговичу, 23.11.1970 р.н., громадяни-

ну України, зареєстрованому за адресою: м. Херсон, Площа Свободи, буд. 7/1, 
кв. 20, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 31 
серпня, 01 та 02 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 
у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України, 
для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні № 22022230000000231 від 
06.07.2022, за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 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 процесу-
ального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового  

розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Киє-

ва від 25.08.2022 (судова справа № 757/21152/22-к) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022100000000179 від 09.05.2022 стосовно Ертма-
на Володимира Миколайовича, 03.10.2000 року народження, підозрю-
ваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури  
Віктор КОСС 

Після смерті Півторак Марії Семенівни 08.03.1928 р.н., яка 

померла 13.05.2022 р., відкрилася спадкова справа. Спадко-

ємцям необхідно звернутися до приватного нотаріуса Уман-

ського райнотокругу Черкаської обл. Камуз Ю. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування 

 відносно підозрюваного Нестеренка О. О. 
 у кримінальному провадженні № 22022140000000065  

від 28.04.2022
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 

25.08.2022, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 22022140000000065 від 
28.04.2022, стосовно підозрюваного Нестеренка Олександра Олексан-
дровича, 13.01.1978 року народження, громадянина України, зареє-
строваного у м. Ровеньки Луганської області, вул. 30 років Перемоги, 
буд. 17, кв. 11, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Нестеренко Олександр Олександрович, 13.01.1978 

року народження, громадянин України, уродженець РФ, зареєстро-
ваний у м. Ровеньки Луганської області, вул. 30 років Перемоги, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 30 серпня 2022 року об 11 год. 00 хв. до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області майора юсти-
ції Вавричука Н. Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для за-
вершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, вручен-
ня обвинувального акта з додатками у кримінальному провадженні  
№ 22022140000000065 від 28.04.2022, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в 
якому Ви є підозрюваним.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.
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