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Жнивний фронт: що показав серпень
УРОЖАЙ-2022. Хлібороби Сумщини зібрали майже півтора мільйона тонн ранніх зернових

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Миколі Зимогляду 58 ро-
ків. Із них 36 працює у 

СТОВ імені Шевченка раніше 
Лебединського, нині Сумсько-
го району, зокрема 17 — гене-
ральним директором. У моло-

ді роки тривалий час трудив-
ся пліч-о-пліч із колишнім ке-
рівником господарства геро-
єм соціалістичної праці світ-
лої пам’яті Іваном Остапен-
ком. Саме від нього перейняв 
найкращі риси аграрія-госпо-
дарника, завдяки чому това-
риство багато років залиша-

ється флагманом сільськогос-
подарської галузі Сумщини й 
України.

Господарство вирощує висо-
кі врожаї зернових культур, 
успішно культивує тваринни-
цтво — одне слово, не знижує 
виробничої планки. Ось і цього 
літа тут одними з перших у ра-

йоні та  області обмолотили всі 
1650 гектарів ранніх зернових 
культур, одержавши 60 цент-
нерів пшениці з гектара, 50 — 
ячменю, 42 — гороху, а тепер 
збирають гречку — більш як 
по 20 центнерів з гектара. 

Як наголошує Микола Зи-
могляд, завершилася тіль-

ки перша фаза жнив, ще по-
трібно зібрати 700 гектарів со-
няшнику, 1500 — кукурудзи, з 
яких тисяча — зернова. У Го-
лубівці готові до цієї роботи: 
завжди на ходу техніка, є па-
ливно-мастильні матері-
али, сховища для збері-
гання збіжжя.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Енергетична 

незалежність від росії має 
фундаментальне значення 

для всіх європейців, 
і лише спільно ми 

можемо захистити 
Європу».

 

Мета — набуття 
повноцінного членства 
в ЄС та ОЕСР

ПРІОРИТЕТИ. Зміцнення відносин з Організацією економічного 
співробітництва та розвитку завжди було для України одним із клю-
чових пріоритетів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
під час онлайн-виступу в публічній дискусії «Співпраця з ОЕСР та 
нові горизонти для українського антикорупційного порядку денно-
го», що відбувся за участі керівника Офісу Президента Андрія Єр-
мака та Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна. Були 
присутні голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та 
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє де-
партамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Ворог упевнений, що воєнні дії поставлять під загрозу наш еко-
номічний розвиток та впровадження реформ. Але у відповідь ми, 
навпаки, активізуємо наше партнерство з розвиненими країнами 
та міжнародними організаціями. Статус України як кандидата в ЄС 
— яскраве того свідчення, — підкреслив Денис Шмигаль. — Украї-
на вже розпочала підготовку плану післявоєнної відбудови. І ми ба-
чимо ОЕСР важливим партнером у процесі нашого відновлення, а 
приєднання до робочої групи — одним із заходів, які уряд України 
включає в цей план відновлення».

15 242 особи, 
за словами міністра освіти і науки 

Сергія Шкарлета,  зараховано на місця 
державного (регіонального) замовлення 

за квотою-2 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль висловив сподівання, що місія МАГАТЕ 
посприяє демілітаризації окупованої ЗАЕС

Світ хоче запобігти 
ядерному теракту

Із виступу Президента України на конференції  
«Шельфу північних морів»
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МИ РАЗОМ!

Міністр у справах 
ветеранів Юлія Лапутіна 
про те, як планують 
дбати про них у різних 
сферах життя

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Українські полярники оригінально 
привітали нас із Днем 
Незалежності: кожен згадав рідне 
місто й розповів про плани після 
повернення з експедиції 6 

ДОКУМЕНТИ

Закон  
України  
«Про 
лікарські 
засоби»
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Соловйов Дмитро Леонідович, 16.01.1970 р. н., місце проживан-

ня якого зареєстроване за адресою: вул. Курчатова, буд. 29 кв. 12,  
м. Енергодар, Запорізька обл., Україна, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 05 вересня 2022 року о 10 
год. 00 хв. в Одеське територіальне управління Національного антико-
рупційного бюро України за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтан-
ська, буд. 14 (тел.: +38-063-996-49-46) до старшого детектива Націо-
нального бюро Халявки В. В. для допиту в якості підозрюваного та про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42013000000000197 від 13.05.2013 за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України. 

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

Виклик здійснив старший детектив Національного бюро Другого від-
ділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу 
детективів майор Національного антикорупційного бюро України Вячес-
лав Халявка.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Костянецька Світлана Владиславівна, 16.02.1968 р. н., місце про-

живання якої зареєстроване за адресою: проспект Академіка Палладі-
на, буд. 18/30 кв. 313, м. Київ, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 05 вересня 2022 року о 14 год. 00 
хв. в Одеське територіальне управління Національного антикорупцій-
ного бюро України за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 
буд. 14 (тел.: +38-063-996-49-46) до старшого детектива Національно-
го бюро Халявки В. В., для допиту в якості підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42013000000000197 від 13.05.2013 за ознаками злочинів, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України. 

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

Виклик здійснив старший детектив Національного бюро Другого від-
ділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу 
детективів майор Національного антикорупційного бюро України Вячес-
лав Халявка.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Соколов Дмитро Дмитрович, 18.07.1976 р. н., який проживає за адре-

сою: вул. Кірова, буд. 75 кв. 1, м. Калінінград, Калінінградська обл., Ро-
сійська Федерація, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 05 вересня 2022 року о 16 год. 00 хв. в Одеське те-
риторіальне управління Національного антикорупційного бюро України 
за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 14 (тел.: +38-063-
996-49-46) до старшого детектива Національного бюро Халявки В. В., 
для допиту в якості підозрюваного та проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42013000000000197 від 
13.05.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, 
ч. 2 ст. 366 КК України. 

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

Виклик здійснив старший детектив Національного бюро Другого від-
ділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу 
детективів майор Національного антикорупційного бюро України Вячес-
лав Халявка

29.08.2022 ухвалою слідчого судді Деснянського районного 
суду м. Чернігова  (справа 750/4989/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №12022270340002663 від 04.06.2022 за підозрою 
Кузнецова Костянтина Васильовича, 28.08.2001 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України.

29.08.2022 решением следственного судьи Деснянского ра-
йонного суда г. Чернигова (дело 750/4989/22) предоставлено 
разрешение на осуществление специального досудебного рас-
следования в уголовном производстве №12022270340002663  от 
04.06.2022 по подозрению Кузнецова Константина Васильевича, 
28.08.2001 года рождения, в совершении уголовного правонару-
шения, предусмотреного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Соснівський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання, в якості обвинуваченого, 
Терещенка Євгена Олександровича, 19.05.1990 
року народження, уродженця смт Комісарівка, 
Перевальського району, Луганської області, за-
реєстрованого та фактично проживаючого: вул. 
Гоголя, буд. 9, кв. 6, смт Комісарівка, Переваль-
ського району, Луганської області.

Судове засідання відбудеться 07 вересня 2022 
року о 14 год. 00 хв. приміщенні суду за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.237.

Суддя О. І. Кончина

Соснівський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання в якості обвинуваченого 
Сіденка Володимира Анатолійовича, 05.05.1993 
року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, Волновахський район, 
с. Валер’янівка, вул. Лісова, 42, в рамках кримі-
нального провадження за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 07 вересня 2022 
року о 14 год. 10 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя О. Ю. Гоменюк

Соснівський районний суд м.Черкаси викли-
кає в судове засідання, в якості обвинуваченого, 
Савчука Юрія Дмитровича, 03.05.1974 року наро-
дження, уродженця с.Майданецьке, Тальнівсько-
го району, Черкаської області, зареєстровано-
го та фактично проживаючого: м. Донецьк, вул. 
Роздольна, 20.

Судове засідання відбудеться 08 вересня 2022 
року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.237.

Суддя О. І. Кончина

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2022 р. № 954 
Київ

Про внесення змін у додаток 3  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2022 р. № 328 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від  

20 березня 2022 р. № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими 
товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 
2022 р., № 26, ст. 1415, № 28, ст. 1537, № 37, ст. 1989) — із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 р. № 752, такі зміни: 

позицію 
«Миколаївська обласна військова адміністрація 400 000»

замінити такою позицією: 
«Миколаївська обласна військова адміністрація 350 000»;

доповнити додаток такою позицією: 
«Одеська обласна військова адміністрація 50 000».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2022 р. № 955 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2022 р. № 303
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про 

припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду 
в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1355, № 41, 
ст. 2233, № 51, ст. 2893) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2022 р. № 955

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 р. № 303

1. Абзац перший пункту 2 після слів «у відповідній сфері» доповнити словами  
«, а для центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і ко-
ординується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, — на підставі рішення Ка-
бінету Міністрів України».

2. Пункт 3 після слів «воєнного стану» доповнити словами «планові та».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2022 р. № 960 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 
бюджеті для державної підтримки 

розвитку тваринництва та переробки 
сільськогосподарської продукції

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподар-
ської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 люто-
го 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018  р., № 22, ст. 729; 2020 р.,   № 43,  
ст. 1395; 2021 р., № 43, ст. 2624), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 серпня 2022 р. № 960
ЗМІНИ,  

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  
у державному бюджеті для державної підтримки розвитку  

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції
Доповнити Порядок пунктом 141 такого змісту:
«141. У разі коли випадки, передбачені абзацами тридцять шостим і тридцять сьо-

мим пункту 8, абзацом двадцять третім пункту 9, абзацом вісімнадцятим пункту 10, 
абзацом двадцять четвертим пункту 11, абзацом п’ятнадцятим пункту 12 та абзаца-
ми сімнадцятим і вісімнадцятим пункту 13 цього Порядку, виникли внаслідок воєн-
них (бойових) дій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, суб’єкт 
господарювання або сільськогосподарський товаровиробник не повертає отримані 
бюджетні кошти за умови підтвердження таким суб’єктом або товаровиробником до-
кументами з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогос-
подарських підприємствах та/або складеного в установленому порядку документа 
про обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військової агресії Російської Фе-
дерації відповідно: 

зменшення поголів’я закуплених племінних тварин, кіз, овець чи прирощеного 
поголів’я корів власного відтворення, за які було отримано бюджетні кошти;  

вибуття із стада окремих тварин, за які було отримано бюджетні кошти, з при-
чин набуття хвороби, що унеможливлює отримання від неї основного виду продукції; 

неможливості використання за цільовим призначенням об’єкта та/або об’єкта із 
зберігання та переробки зерна, вартість якого була частково відшкодована, у зв’язку 
із втратою, знищенням чи пошкодженням такого об’єкта.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2022 р. № 961 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 переліку  
центральних органів виконавчої влади, інших  

державних органів, відповідальних  
за виконання зобов’язань, що випливають  

із членства України в міжнародних 
організаціях

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 переліку центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із 
членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних ор-
ганів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» 
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2013 р., 
№ 41, ст. 1477; 2019 р., № 90, ст. 3000), замінивши в графі «Центральні органи вико-
навчої влади, інші державні органи» позиції «Всесвітня продовольча програма» сло-
во «ДСНС» словами «Мінагрополітики, ДСНС».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2022 р. № 967 
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи  
з питань реалізації державної санкційної 

політики
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної по-

літики у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації дер-

жавної санкційної політики, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 967
СКЛАД 

Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації 
державної санкційної політики

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки, голова Міжвідомчої 
робочої групи

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захис-
ту Мінекономіки, секретар  Міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України 
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)

Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра юстиції
Перший заступник Міністра внутрішніх справ 
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
Державний секретар МЗС 
Голова Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Офіцер з особливих доручень начальника  Головного управління розвідки Мін-

оборони
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України, ке-

рівник Секретаріату депутатської фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України 
(за згодою)

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро  (за згодою)
Заступник Голови Національного банку (за згодою)
Заступник Генерального прокурора (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 967
ПОЛОЖЕННЯ 

про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики
1. Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики (да-

лі — Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Ка-
бінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та зако-
нами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Мі-
ністрів України та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є сприяння забезпеченню 
координації дій органів виконавчої влади з питань:

1) підготовки пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

2) моніторингу ефективності реалізації санкцій.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану реалізації застосованих санкцій та моніторинг їх ефек-

тивності;
2) визначає причини, що призводять до неналежної підготовки пропозицій про за-

стосування, скасування та внесення змін до санкцій та реалізації застосованих видів 
санкцій, вивчає результати діяльності у зазначеній сфері;

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

5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів вико-

навчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для вико-
нання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни-
ками), а також незалежних експертів (консультантів) (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні 
або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення нарад та інших заходів з питань, що належать до 
її компетенції.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємо-
діє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міні-
стрів України.

Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує її персональний склад та в разі по-
треби вносить до нього зміни.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Перший віце-прем’єр-міністр України — Мі-
ністр економіки.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рі-
шенням її голови не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а в разі його відсутності 
за дорученням голови — інший член Міжвідомчої робочої групи.

Голова Міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засі-
дання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних за-
собів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої робочої групи в та-
кому режимі у засіданні Міжвідомчої робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи за-
безпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому 
присутні більш як половина її складу.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомен-
дації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі за-
сідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається 
всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), 
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоко-
лу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізова-
ні шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого подає відпо-
відний центральний орган виконавчої влади.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Киє-

ва  Букіної  О.М. від 29.08.2022 (Справа № 760/10878/22, у провадженні                      
№ 1-кс/760/3440/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 12022111130000801 
від 21.04.2022 стосовно Струєва Антона Васильовича, 31 грудня 1992 ро-
ку народження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 року наро-
дження, який проживає за адресою: 462240, Російська Федерація, Орен-
бурзька область, Кувандикський район, місто Кувандик, вул. Крупської, 
буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесу-
ального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 05.09.2022 о 10 год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 2022111130000801 
за ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснення спеціального досудового роз-
слідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ 
України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адре-
сою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а 
також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з ними, отриман-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 2022111130000801. 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 кодек-
су України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 року наро-
дження, який проживає за адресою: 462240, Російська Федерація, Орен-
бурзька область, Кувандикський район, місто Кувандик, вул. Крупської, 
буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесу-
ального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 06.09.2022 о 10  год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 2022111130000801 
за ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснення спеціального досудового роз-
слідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ 
України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адре-
сою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а 
також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з ними, отриман-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 2022111130000801. 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 кодек-
су України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 року наро-
дження, який проживає за адресою: 462240, Російська Федерація, Орен-
бурзька область, Кувандикський район, місто Кувандик, вул. Крупської, 
буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесу-
ального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 07.09.2022 о 10  год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 2022111130000801 
за ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснення спеціального досудового роз-
слідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ 
України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адре-
сою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а 
також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з ними, отриман-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 2022111130000801. 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 кодек-
су України: примусовий привід, грошове стягнення.

Слідчий 2 відділу слідчого управління 
Головного управління СБ України 

у м. Києві та Київській області 
лейтенант Василь РАДЬ

___________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
о начале осуществления специального досудебного  

расследования
По постановлению следственного судьи Соломенского районного суда 

города Киева Букиной О.М. от 29.08.2022 (Дело № 760/10878/22, в произ-
водстве № 1-кс/760/3440/22) предоставлено разрешение на осуществле-
ние специального досудебного расследования в уголовном производстве 
№ 12022111130000801 от 21.04.2022, относительно Струева Антона Ва-
сильевича, 31.12.1992 г.р., подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
при осуществлении специального досудебного расследования
Подозреваемый Струев Антон Васильевич, 31 декабря 1992 года рож-

дения, проживающий по адресу: 462240, Российская Федерация, Орен-
бургская область, Кувандикский район, город Кувандик, ул. Крупской, 
дом. 2, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 297-5 Уголовного 
процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 05.09.2022 
в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 12022111130000801 по ч. 1 ст. 438 УК Украины во время осуществле-
ния специального досудебного расследования к следователю следствен-
ного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской 
области Радь  Василию Михайловичу по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/2, 
для участия в допросе как подозреваемого, а также проведении других 
следственных и процессуальных действий, вручение сообщения о завер-
шении досудебного расследования, предоставление доступа к материа-
лам досудебного расследования, ознакомление с ними, получение об-
винительного акта и реестра материалов досудебного расследования в 

уголовном производстве № 12022111130000801. При себе необходимо 
иметь документ.

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

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
при осуществлении специального досудебного расследования

Подозреваемый Струев Антон Васильевич, 31 декабря 1992 года рож-
дения, проживающий по адресу: 462240, Российская Федерация, Орен-
бургская область, Кувандикский район, город Кувандик, ул. Крупской, 
дом. 2, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 297-5 Уголовного 
процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 06.09.2022 
в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 12022111130000801 по ч. 1 ст. 438 УК Украины во время осуществле-
ния специального досудебного расследования к следователю следствен-
ного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской 
области Радь  Василию Михайловичу по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/2, 
для участия в допросе как подозреваемого, а также проведении других 
следственных и процессуальных действий, вручение сообщения о завер-
шении досудебного расследования, предоставление доступа к материа-
лам досудебного расследования, ознакомление с ними, получение об-
винительного акта и реестра материалов досудебного расследования в 
уголовном производстве № 12022111130000801. При себе необходимо 
иметь документ.

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

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
при осуществлении специального досудебного расследования
Подозреваемый Струев Антон Васильевич, 31 декабря 1992 года рож-

дения, проживающий по адресу: 462240, Российская Федерация, Орен-
бургская область, Кувандикский район, город Кувандик, ул. Крупской, 
дом. 2, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 297-5 Уголовного 
процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 07.09.2022 
в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 12022111130000801 по ч. 1 ст. 438 УК Украины во время осуществле-
ния специального досудебного расследования к следователю следствен-
ного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской 
области Радь Василию Михайловичу по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/2, 
для участия в допросе как подозреваемого, а также проведении других 
следственных и процессуальных действий, вручение сообщения о завер-
шении досудебного расследования, предоставление доступа к материа-
лам досудебного расследования, ознакомление с ними, получение об-
винительного акта и реестра материалов досудебного расследования в 
уголовном производстве № 12022111130000801. При себе необходимо 
иметь документ.

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

Следователь 2-го отдела 
следственного управления ГУ СБ Украины 

в г. Киеве и Киевской области 
лейтенант  Василий РАДЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Скляров Владислав Юрійович, 21.06.1999 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-

ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 

від 16.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-

го ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчи-

неному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Скляров Владислав Юрійович, 21.06.1999 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 05, 06 та 

07 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-

локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-

ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-

про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-

ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 

№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні 

причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 

139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Коновалов Андрій Олександрович, 20.09.1986 

р.н., у відповідності до вимог ст. 111, 135, 278, 279 КПК України Вам 
повідомляється про нову підозру у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000354 від 08.08.2022, у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнно-
го стану) та ч. 7 ст. 111-1 КК України (Добровільне заняття посади в не-
законних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованих 
територіях).

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Коновалов Андрій Олександрович, 20.09.1986 р.н., міс-

це проживання: Луганська обл., м. Довжанськ (раніше Свердловськ), 
вул. Ентузіастів, буд. 2, згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 
03, 04, 05 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв. до УСБУ у Вінницькій обл.  
(м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Мироненка А. О., тел. 
(0432)599249, для отримання письмового повідомлення про зміну ра-
ніше повідомленої підозри підозру у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч.1 ст. 111 КК України та проведення інших процесуальних дій у  
к/п № 22022130000000354 від 08.08.2022. 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 рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області від 29.08.2022 (справа № 183/4125/22, 
провадження №1-кс/183/1211/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000236 від 23.05.2022 за підозрою Колосова Костянтина 
Олександровича, 26.06.1984 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2  ст. 111 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрю-
ваний Колосов Костянтин Олександрович, 26.06.1984 року народження, 
09.09.2022 о 10:00, 12.09.2022 о 10:00, 13.09.2022 о 10:00 до слідчого 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Тери-
торіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську Король Альони Юріївни за адресою: вул. Староко-
зацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для участі у допиті 
як підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022050020000236 
від 23.05.2022, за ознаками ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведенні 
інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матері-
алів досудового розслідування.    

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Марушкіна А. С. 

Підозрюваний Марушкін Андрій Сергійович, 16 липня 1984 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація,  Новосибір-
ська область, с. Яблонєвка, вул. Озерна, 91, кв. 10, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам 
необхідно з’явитися 05.09.2022, 06.09.2022, 07.09.2022 о 12 год. 00 хв. 
як підозрюваному у кримінальному провадженні №22022000000000054 
від 24.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, з метою допиту як 
підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під 
час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС 2 відділу 3 
управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ 
України Дулі Валентини Володимирівни, за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

Повестка 
о вызове подозреваемого Марушкина А. С.

Подозреваемый Марушкин Андрей Сергеевич, 16 июля 1984 го-
да рождения, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, с. Яблоневка, ул. Озерная, 91, кв. 10, в соответ-
ствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины, Вам необходимо явиться 05.09.2022, 06.09.2022, 
07.09.2022 в 12 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном произ-
водстве №22022000000000054 от 24.02.2022 по признакам совершения 
уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК 
Украины, с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения пись-
менного уведомления о подозрении во время досудебного расследова-
ния к следователю в ОВД 2 отдела 3 управления досудебного расследо-
вания Главного следственного управления СБ Украины Дуле Валентине 
Владимировне, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог статтей 110-112, 135, 276-278 та глави 11 Кримі-

нального процесуального кодексу України повідомляю Гуріну Юрію Гри-

горовичу, 02.02.1950 року народження, про те, що 31.08.2022 у кримі-

нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-

слідувань 22.09.2017 за № 42017101060000196 складено та йому пові-

домлено про підозру у тому, що він будучи службовою особою, шляхом 

зловживання своїм службовим становищем розтратив майно ДП «Сер-

віс» в особливо великих розмірах, на суму 147 500,00 доларів США, що 

становить 1 844 793,71 гривень, яке в шістсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим вчинив кримінальне 

правопорушення, передбачене частиною п’ятою статті 191 Криміналь-

ного кодексу України.

Старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР В. Загамула

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Федотова Михайла Вікторовича, 
21.06.1969 року народження  та Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року наро-
дження в судове засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/331/6/2022 за об-
винуваченням Федотова Михайла Вікторовича, Очеретька Ігоря Валерійовича у вчинен-
ні злочинів, передбачених  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеть-
ся 07.09.2022 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, 
вулиця Олександрівська, 6. 

Суддя  Стратій Є. В.

Вважати втраченим диплом про закінчення у 2009 році Приватного вищого навчаль-

ного закладу: Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Націо-

нальному авіаційному університеті і отримання вищої базової освіти за напрямом підго-

товки «Економіка і підприємництво» та здобуття кваліфікації бакалавра фінансів, вида-

ний 26 червня 2009, Ректор Б. Ф. Байса, на ім’я Ільчук Віталій Анатолійович.

Втрачений додаток до Диплома 

КВ №39977342, від 25 лютого 2011 року, 

виданий Національною академією 

державного управління при Президенто-

ві України на ім’я Святенко Людмили  

Петрівни, вважати недійсним.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримі-

нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородь-
ка Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антико-
рупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне су-
дове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородь-
ка Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 
року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, за-
реєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. Потапова, буд. 30,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 06 вересня 2022 року о 13 годині 00 
хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадя-
нин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: вул. 
Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 06 верес-
ня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий 
суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слід-
чого управління Національної поліції України Чередник І. А. за по-
годженням із начальником управління захисту інвестицій Департа-
менту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу 
Генерального прокурора Діденко І.В., відповідно до ст. ст. 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Шеме-
нєву Артему Олексійовичу, 06.05.2002 року народження, уроджен-
цю Російської Федерації, громадянину Російської Федерації, заре-
єстрованому за адресою: Воронезька область, Новохоперський ра-
йон, селище Новохоперське, вулиця Базарна, буд. 10, у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000553 від 10.05.2022 про те, 
що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та зви-
чаїв війни), а саме: у жорстокому поводженні з цивільним населен-
ням, що полягало у зґвалтуванні та залякуванні шляхом погроз фі-
зичною розправою цивільного населення, інших порушеннях за-
конів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, тобто у порушенні ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільно-
го населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, ч. 2 
ст. 75, ч. 1 ст. 76 Додаткового протоколу до Женевських конвен-
цій від 12.08.1949.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на 
веб-сайті Офісу Генерального 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування  

та про відкриття сторонами матеріалів кримінального  
провадження № 62022050020000082 від 15.03.2022

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Межен-
ський Іван Вадимович, 20.05.1999 року народження, про те, що 
31.08.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000082 від 15.03.2022, в якому Вам повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України, — завершено. 

Ви маєте право на ознайомлення з наявними матеріалами досудо-
вого розслідування 05.09.2022 з 09.00 до 13.00 години у приміщен-
ні, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, а та-
кож для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудово-
го розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 05.09.2022 

з 09.00 до 13.00 підозрюваний Меженський Іван Вадимович, 
20.05.1999 року народження, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Луганська область,  с. Камянка,  вул. Колгоспна, буд. 
3, до Другого слідчого відділу  (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 
ТУ ДБР у м. Краматорську, за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, 
для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження прова-
дженні № 62022050020000082 від 15.03.2022, а також для вручення 
обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування 
та відібрання розписки про їх отримання. 

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

Старший слідчий Другого слідчого відділу  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  

ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську  
Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/359/341/2022

Бориспільський міськрайонний суд Київської області
викликає Вас як обвинуваченого
на 14 год. 00 хв. 06 вересня  2022 р.
у справі
кримінальне провадження за обвинуваченням Ареф’єва Бориса Борисовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 4 ст. 41,ч. 2 ст. 28, 
ч. 3 ст. 365,ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України.

Місце знаходження суду:
вул. Героїв Небесної Сотні, 8, м. Бориспіль, Київська область
                                                    
Суддя: Ткаченко Д. В. 
__________________________________________
                     (підпис, ініціали, прізвище)

Кому:
Ареф’єву Борису Борисовичу

Місцезнаходження/місце проживання:
вул. Сковороди, 5, кв. 5
м. Ірпінь,Київська область

Додатково просимо подати такі документи:
паспорт

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно ст. 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 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 
тимчасово 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.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені ст. 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. 323 КПК України, прокурора та захисника — ст. 324 КПК 
України, потерпілого — ст. 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — ст. 326 КПК 
України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — ст. 327 КПК України.

Повідомлення про підозру та Повістка про виклики підозрюваного
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління 

Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Белза Анатолій Костянтинович за пого-
дженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури Шаповаловою Ві-
кторією Сергіївною, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України, повідомляє про підозру Іващу-
ку Павлу Васильовичу, 02.09.1982 р.н., уродженцю м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської облас-
ті, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: Ми-
колаївська область, Баштанський район, м. Снігурівка, вул. Привокзальна, 27, у кримінальному провадженні 
№ 22022150000000148 від 11.04.2022 про те, що він підозрюється у вчинені кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України (у передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням дер-
жави-агресора).

Крім того, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 137 КПК України, Вам (Іващуку П. В.) необхідно з’явитися 
05.09.2022 о 10:00 год., 07.09.2022 о 10:00 год. та 09.09.2022 о 10:00 год. до Першого слідчого відділу (з дис-
локацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Миколаєві, за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 18 (каб. 114) для отримання у кри-
мінальному провадженні № 22022150000000148 від 11.04.2022 письмового повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, допиту в якості підозрюваного, 
проведення одночасних допитів та для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

місто Кропивницький                          31 серпня 2022 року  
Прокурор у кримінальному провадженні — керівник Старобільської окружної прокуратури Попов С. В., розглянувши матеріа-

ли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022132580000011 від 22.03.2022  
та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,  

ПОВІДОМИВ:
Сич Єлизавету Сергіївну, 05.09.1991 року народження, уродженку с. Курячівка Старобільського району Луганської області, 

українку, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: вул. Кліщова, буд. 32 с. Курячівка, Старобільський ра-
йон, Луганська область,  

про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посад,  пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та 
адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому чис-
лі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 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 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 Сич Єлизавета Сергіївна, 05.09.1991 року народжен-

ня, проживає за адресою: вул. Кліщова, буд. 32 с. Курячівка, Старобільський район, Луганська область,  на 03.09.2022 об 11:00, 
05.09.2022 об 11:00, 06.09.2022 об 11:00 до Старобільської окружної прокуратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5 А для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення 
у кримінальному провадженні № 42022132580000011 від 22.03.2022  за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                     29 серпня 2022 року
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 29.08.2022 у кримінальному провадженні 

№ 42022132600000087 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, повідомлено про підозру Ткаченка Ігоря Валерійовича, 12.09.1994 року народження, уродженця  
смт Новоайдар Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: вул. Великий шлях, 345, 
смт Новоайдар, Щастинський район, Луганська область, у добровільному зайнятті громадянином України поса-
ди в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розмі-
щуватимуться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення 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 ТКАЧЕНКА І. В.
Ткаченко Ігор Валерійович, 12.09.1994 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Великий шлях, 345, 

смт Новоайдар, Щастинський район, Луганська область, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального 
процесуального кодексу України викликається на 05.09.2022 о 10:00 годині, 06.09.2022 о 10:00 годині, 07.09.2022 
о 10:00 годині до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за 
адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький, Кіровоградська область для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у криміналь-
ному провадженні № 42022132600000087 від 11.07.2022, допиту в якості підозрюваного, проведення інших слід-
чих (розшукових) та процесуальних дій.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні — 

прокурор Щастинської окружної прокуратури Луганської області Олександр КІБА 
«29» серпня 2022 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Савченко Артем Ігорович, 
27.06.1988 року народження, відповідно до ст. ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 09 год. 00 хв. 06 вересня 2022 року  до 
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької 
області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб. 
1, головуючий суддя Вітушинська О. О., конт. тел. 
(0382) 65-82-48) для проведення судового засідання 
у кримінальному провадженні №22019240000000033 
за обвинуваченням Савченка А. І. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. 

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

Приватний нотаріус Запорізького міського нотарі-
ального округу Саламатова М. В., у зв’язку з відкрит-
тям спадкової справи, повідомляє про розшук спад-
коємців Сидорук Тетяни Данилівни, 02.06.1949 р. 
н., уродженки села Голозубинці Дунаєвецького р-ну 
Хмельницької обл., яка померла 06.11.2021 р. Для 
встановлення кола спадкоємців, які бажають при-
йняти спадщину, всіх спадкоємців прошу звернути-
ся у строк до 06.09.2022 р. до приватного нотаріуса  
Саламатової М. В. за адресою: Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 67, кв. 1,  
тел.: 066-374-60-18. По закінченні вищезазначеного 
терміну, свідоцтво про право на спадщину буде вида-
но спадкоємцям, які прийняли спадщину.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Федчук Петро Миколайович, 31.10.1968 р.н., гро-
мадянин України, м. Київ, пр. А. Навої, 69, кв. 139, від-
повідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається 
із захисником 05.09.2022 на 10 год. до Державного 
бюро розслідувань у каб. № 524 по вул. Борисогліб-
ська, 18, м. Київ для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 12012110100001641 
від 21.12.2012. У  разі погодження прокурором пові-
домлення про зміну раніше повідомленої 09.08.2016 
підозри, його вручення.

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

Слідчий ДБР М. Шаповалов 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 р.н., грома-
дянин України, м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, кв. 347, 
відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликаєть-
ся із захисником 05.09.2022 на 12 год. до Державного 
бюро розслідувань у каб. № 524 по вул. Борисогліб-
ська, 18, м. Київ для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 12012110100001641 
від 21.12.2012. У  разі погодження прокурором пові-
домлення про зміну раніше повідомленої 09.08.2016 
підозри, його вручення.

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

Слідчий ДБР М. Шаповалов 
тел. 365-40-00
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Івано-Франківська +7..+12 +17..+22 Запорізька +16..+21 +25..+30
Волинська +7..+12 +16..+21 Харківська +12..+17 +22..+27
Хмельницька +8..+13 +17..+22 Донецька +16..+21 +24..+29
Чернівецька +9..+14 +18..+23 Луганська +14..+19 +24..+29
Тернопільська +8..+13 +16..+21 Крим +16..+21 +25..+30
Вінницька +9..+14 +19..+24 Київ +11..+13 +19..+21

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянка України Пшенична Валентина Олександрівна, 

22.05.1970 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-

їни, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  

№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу Укра-

їни, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Пшенична Валентина Олександрівна, 22.05.1970 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 05, 

06 та 07 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу 

(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 

Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 

(м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для про-

ведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному прова-

дженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підозрюваного. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у 

ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Приватниий нотаріус Київського міського нотаріального округу Ситницька Т. О. 
розшукує спадкоємців Шарка Василя Микитовича, 1955 року народження, який 

помер 05.01.2022 року.
Звертатися за адресою: 04070, м. Київ, вул. Волоська, буд. 35/35,  

тел: (068) 383-32-74.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Забавський Сергій Вікторович, 05.09.1997 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, 

Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  

№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу Укра-

їни, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Забавський Сергій Вікторович, 05.09.1997 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 05, 06 та 

07 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-

кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-

ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-

про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-

ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 

№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підозрюваного. Поваж-

ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 

138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Кондратенко Аміна Русланівна, 23.06.2002 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050030000244 від 17.06.2022 у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Кондратенко Аміна Русланівна, 23.06.2002 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 5, 6, 7 ве-
ресня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислока-
цією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України 
та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050030000244 від 17.06.2022 в якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кемарський Максим Олексійович, 28.04.2000 

року народження, уродженець с. Новострільцівка, Луганської облас-
ті, громадянина України, зареєстрований та проживаючий за адре-
сою: Перемоги, 29, с. Новострільцівка, Стробільського району, Луган-
ської області, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 62022050020000309 від 06.07.2022, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кемарський Максим Олексійович, 28.04.2000 

року народження, уродженець с. Новострільцівка, Луганської облас-
ті, громадянина України, зареєстрований та проживаючий за адресою: 
Перемоги, 29, с. Новострільцівка, Стробільського району, Луганської 
області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
5, 6, 7 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську  
(м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. роб. (096)-063-73-27) для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000309 від 06.07.2022, як підозрюваному. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Лісніченко Євген Миколайович, 16.11.1984 ро-

ку народження, уродженець  смт. Мілове, Луганської області, прожи-
ває за адресою: вул. Армійська, буд. 10, кв. 2, смт Мілове,  Старобіль-
ського району, Луганської області, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінально-
му провадженні за № 62022050020000320 від 08.07.2022, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримі-
нального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах 
воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лісніченко Євген Миколайович, 16.11.1984 ро-

ку народження, уродженець  смт. Мілове, Луганської області, прожи-
ває за адресою: вул. Армійська, буд. 10, кв. 2, смт Мілове, Старобіль-
ського району, Луганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
Вам необхідно з’явитися 5, 6, 7 вересня 2022 року об 11:00 год. до 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. роб.  
(096)-063-73-27) для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050020000320 від 08.07.2022, як 
підозрюваному. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Прядко Максим Анатолійович, 15.02.1988 ро-
ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 62022050020000316 від 07.07.2022, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Прядко Максим Анатолійович, 15.02.1988 р.н., 
що проживає за адресою: вул. Перемоги, 33, смт. Мілове, Старобіль-
ського району, Луганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
Вам необхідно з’явитися 5, 6, 7 вересня 2022 року о 09:00 год. до Дру-
гого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. роб.  
(096)-063-73-27) для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050020000316 від 07.07.2022, як 
підозрюваному. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Ліпко Владислав Андрійович, 05.10.1996 
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000947 від 14.07.2022  у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу 
України, тобто у добровільному зайнятті громадянином України по-
сади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово 
окупованій території.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Ліпко Владислав Андрійович, 05.10.1996 р.н., 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 05, 06 та 
07 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000947 від 14.07.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Бабенко Андрій Олексійович, 10.04.1996 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, 

Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  

№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу Укра-

їни, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Бабенко Андрій Олексійович, 10.04.1996 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 05, 06 та 

07 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-

кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-

ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-

про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-

ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 

№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підозрюваного. Поваж-

ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 

138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.
ПОВІСТКА

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про за-
безпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території Укра-
їни» 05.09.2022 на 14 год. 30 хв., до Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, зала 306 для участі в розгляді клопотання слідчого про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування викликається підозрюваний у кримінальному прова-
дженні № 22022011000000019 від 22.06.2022 за ч. 1 ст. 111 КК України Риля Сергія Бернардо-
вича, 10.05.1966 року народження, уродженця м. Севастополь, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована територія України), м. Севастополь,  
вул. Героїв Сталінграду, 62, кв. 1.

____________________________________________________________________

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

безпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території Укра-
їни» 05.09.2022 на 10 год. 30 хв., до Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 511 для участі в розгляді клопотання слідчого про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування викликається підозрювана у кримінальному прова-
дженні № 22022011000000018 від 22.06.22 за ч. 1 ст. 111 КК України Прудникова Ніна Дмитрівна, 
08.12.1958 року народження, уродженка с. Джугастра, Вінницької області, громадянка України, за-
реєстрована за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована територія України), м. Севасто-
поль, вул. Паршина, 15, кв. 6.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого 
Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н. у підготовче судо-
ве засідання о 09:00 год. 08.09.2022 р. у справі № 554/6157/21 за обви-
нуваченням Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК 
України.

Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 (зал судових засідань 
№5). Явка до суду обов’язкова.

У разі неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
Суддя  Троцька А. І.

Сьома київська державна нотаріальна контора 

(м. Київ, вул. Ахматової Анни, 7/15) запрошує спадкоємців 

померлого 23 червня 2021 року Галіновського 

Валерія Михайловича, 1939 р.н.
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