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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 1 вересня 2022 року
USD 36.5686 EUR 36.5704 RUB 6.0394 / AU 62697.96 AG 659.42 PT 31058.44 PD 75947.5

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

ЮНІСЕФ підтримує Україну у критичний час
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) пе-
редає Україні  30 автомобілів  для 
транспортування вакцин у  всі ре-
гіони країни. Першу партію з 10 
автомобілів передала під час офі-
ційного візиту виконавча дирек-
торка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

«Вакцини в Україні транспорту-
ють та зберігають із чітким дотри-
манням вимог, визначених вироб-
ником, попри виклики для систе-

ми охорони здоров’я, які спричи-
нило повномасштабне вторгнен-
ня росії. Надані автомобілі-реф-
рижератори — це наш черговий 
крок в удосконаленні холодового 
ланцюга. Це дасть змогу не лише 
швидко розвозити вакцини в регі-
они, які їх потребують, а й з ураху-
ванням залучення до цього проце-
су центрів контролю і профілакти-
ки хвороб МОЗ України ефектив-
ніше використовувати засоби іму-

нопрофілактики. Так ми зможемо 
забезпечити безперебійний до-
ступ до вакцин у кожному закладі 
охорони здоров’я», — зазначив мі-
ністр охорони здоров’я України Ві-
ктор Ляшко.

Надані автомобілі оснащено 
спеціальним холодильним облад-
нанням з об’ємом для транспор-
тування  вакцин 4 куб. м за тем-
пературного режиму +2…+8°С, 
що дасть змогу доставляти не-

обхідний запас вакцин до будь-
якого закладу охорони здоров’я в 
межах області, повідомляє прес-
служба Міністерства охорони 
здоров’я.

Україна починає отримувати 
вакцини, які ЮНІСЕФ закупив за 
кошти донорів: Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) та 
уряду Японії. Це вакцини від полі-
омієліту, дифтерії, правця,  кору-
краснухи-паротиту та сказу. За-

галом Україна отримає понад 1,5 
мільйона доз як гуманітарну допо-
могу.  

«Під час війни ризик поширен-
ня інфекційних хвороб значно 
зростає. Тому так важливо вчас-
но вакцинувати дітей і дорос-
лих. ЮНІСЕФ підтримує Україну 
в цей критичний час, щоб змен-
шити для людей жахливі наслід-
ки війни», — наголосила Кетрін 
Рассел.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:
«російські активи 

потрібно конфіскувати,  
а росіянам  
не можна  

отримувати 
негуманітарні 

візи».

Маємо гарні сигнали
ПАРТНЕРСТВО. На початку вересня урядова команда здій-

снить візит у Брюссель для проведення чергової Ради Асоціа-
ції Україна — ЄС. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Також заплановано візит у Німеччину, де обговорювати-
муть макрофінансову допомогу та збільшення постачання зброї.

«Напередодні цього візиту маємо гарні сигнали від федераль-
ного канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбу-
дувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних сил 
України. Нині Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсяга-
ми фінансової підтримки України», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна очікує, що німецьке ке-
рівництво й надалі займатиме лідерські позиції для якнайшвид-
шого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС обся-
гом 9 мільярдів євро. Україна вже отримала мільярд євро, й очі-
кують, що 8 мільярдів євро буде надано протягом наступних мі-
сяців. Загалом, за словами глави уряду, міжнародні партнери 
від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 
17,5 мільярда доларів, повідомляє департамент комунікацій се-
кретаріату уряду.

11 739 кредитів
на загальну суму 43,45 млрд грн 

видано суб’єктам підприємництва, за 
даними Мінфіну, за час дії воєнного 
стану в межах Державної програми 

«Доступні кредити 5—7—9%» 

ПРАВО НА ЗНАННЯ. Освітній процес в Україні в умовах 
повномасштабної російської агресії організовано залежно  
від ситуації в кожному населеному пункті 

Навчання в умовах 
війни: безпека понад усе 

Прем’єр-міністр Польщі про можливе обмеження  
на поїздки росіян до ЄС
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ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ

Шумський міський голова 
Вадим Боярський про те, 
як у громаді приймають 
внутрішньо переміщених 
осіб

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Жителі більшості міст Донбасу, 
де віднедавна хазяйнують 
«визволителі», опинилися 
за крок від гуманітарної 
катастрофи 5 

РЕПОРТАЖ «УК»

У Закарпатському обласному  
музеї народної архітектури та 
побуту елементи нематеріальної 
культурної спадщини 
презентували їхні носії
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-

дове засідання по кримінальному провадженню №42021010000000003 
від 04.02.2021 р. за звинуваченням Качарова Костянтина Радіковича, 
08.05.1964 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 09 вересня 2022 року, у при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Качаров Костянтин 
Радікович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
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.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-

дове засідання по кримінальному провадженню №42016000000003285 
від 11.11.2016 р. за звинуваченням Пономаренко Алли Вікторівни, 
08.04.1961 р.н., у скоєнні  злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 07 вересня 2022 року, у при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачена Пономаренко Алла Ві-
кторівна.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 
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.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Аброчнова Миколу 
Олександровича, 10.04.1985 року народження, Бредихіна Андрія Ва-
сильовича, 06.08.1970 року народження, Бутенка Володимира Воло-
димировича, 17.05,1980 року народження, Єрьомичева Руслана Воло-
димировича, 15.07.1979 року народження, Кривоноса Юрія Сергійо-
вича, 29.12.1978 року народження, Кулініча Михайла Володимирови-
ча, 25.08.1987 року народження, обвинувачених у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, Слєпньова Станіслава Олек-
сандровича, 21.08.1981 року народження, Євдокимова Василя Вікторо-
вича, 08.02.1973 року народження, обвинувачених у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, 
ч. 1 ст. 255 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10:20 год. 08.09.2022, в приміщенні Оболонського районного суду міс-
та Києва, за адресою: місто Київ, вулиця Маршала Тимошенко, 2- Є, ка-
бінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України.

Суддя Андрій ПОНОМАРЕНКО

Повідомлення про підозру 
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України здій-

снюється досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022080000000103 від 29.03.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області, за погодженням з про-
цесуальним керівником – керівником Мелітопольського відділу За-
порізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфе-
рах, відповідно до вимог ст.ст. 42, 276, 277, 278, 480, 481 КПК Украї-
ни складено повідомлення про підозру Лисенку Ігорю Анатолійовичу, 
20.08.1964 року народження, громадянину України, уродженцю м. Ме-
літополь, Запорізької області, одруженому, з незакінченою вищою осві-
тою зареєстрованому та який фактично проживає за адресою: м. Мелі-
тополь, Запорізька обл., вул. Червоноармійська, буд. 39, який перебу-
ває на посаді старшого офіцера відділення військового обліку та бро-
нювання сержантів і солдатів Мелітопольського районного територі-
ального центру комплектування та соціальної підтримки, у званні ма-
йор, раніше не судимому, який відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 480 КПК Украї-
ни не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок криміналь-
ного провадження, та повідомлено про те, що він обґрунтовано підо-
зрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України – добровільна участь громадянина України в 
незаконному воєнізованому формуванні, створеному на тимчасово оку-
пованій території. 

Повістка про виклик
Громадянин України Лисенко Ігор Анатолійович, 20.08.1964 р.н., уро-

дженець м. Мелітополь, Запорізької області, одружений, з незакінче-
ною вищою освітою, зареєстрований та фактично проживаючий за 
адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Червоноармійська, буд. 
39, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 05.09.2022 на 10 годину 00 хвилин, 06.09.2022 на 10 годи-
ну 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в 
Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру за ч. 7 
ст. 111-1 КПК України, а також для допиту як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 22022080000000103 від 29.03.2022. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
26.08.2022 слідчим слідчого відділу УСБУ 

в Запорізькій області, за погодженням із про-
цесуальним керівником у кримінальному про-
вадженні — прокурором відділу Запорізь-
кої обласної прокуратури, відповідно до ви-
мог ст.ст.42, 276, 277, 278 КПК України у кримі-
нальному провадженні №22022080000001125 
від 05.07.2022 складено повідомлення про 
підозру Кузьменку Олексію Миколайовичу, 
11.10.1977 року народження, українцю, гро-
мадянину України, зареєстрованому за адре-
сою: Запорізька область, Пологівський район,  
м. Токмак, вул. Толстого, б. 95, про те, що він 
обґрунтовано підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне за-
йняття громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на 
тимчасово окупованій території.

У зв’язку з викладеним слідчий відділ УСБУ в 
Запорізькій області викликає Кузьменка Олек-
сія Миколайовича, 11.10.1977 року народжен-
ня, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька область, Пологівський ра-
йон, м. Токмак, вул. Толстого, б. 95, для отри-
мання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та допиту 
як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001125, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, 
за ч. 7 ст. 111-1 КК України на 09 год. 00 хв. 
02.09.2022 та на 09 год. 00 хв.03.09.2022 у кабі-
нет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій 
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Оноприч Лариса Анато-

ліївна, 17.12.1980 року народження, у відповід-
ності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за №42022000000000517 від 
25.04.2022  у вчиненні кримінального правопо-
рушення,  передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни, – у державній зраді, а саме перехід на бік 
ворога в період збройного конфлікту, надан-
ні іноземній державі та її представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти 
України, вчиненого в умовах воєнного стану, та 
ч. 7 ст. 111-1 КК України, – тобто добровільно-
му зайнятті громадянином України посади в не-
законних правоохоронних органах, створених 
на тимчасово окупованій території.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Оноприч Лариса Ана-

толіївна, 17.12.1980 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 05, 06, 07 вересня 2022 року на 10:00 
год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Краматорську) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. 
Старокозацька, буд. 52) тел. роб. (066)-90-50-
410 для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК 
України, та здійснення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні з Оноприч Лари-
сою Анатоліївною в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінально-
го процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
26.08.2022 слідчим слідчого відділу УСБУ 

в Запорізькій області, за погодженням із про-
цесуальним керівником у кримінальному про-
вадженні — прокурором відділу Запорізь-
кої обласної прокуратури, відповідно до вимог 
ст.ст.42, 276, 277, 278 КПК України у криміналь-
ному провадженні №22022080000001125 від 
05.07.2022 складено повідомлення про підозру 
Авраменку Миколі Олексійовичу, 25.08.1991 
року народження, українцю, громадянину Укра-
їни, зареєстрованому за адресою: Запорізька 
область, Пологівський район, м. Токмак, вул. 
Шевченка, б. 14, кв. 77, про те, що він обґрун-
товано підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України — добровільне зайняття громадя-
нином України посади в незаконних правоохо-
ронних органах, створених на тимчасово окупо-
ваній території.

У зв’язку з викладеним слідчий відділ УС-
БУ в Запорізькій області викликає Аврамен-
ко Миколу Олексійовича, 25.08.1991 року на-
родження, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою: Запорізька область, Пологів-
ський район, м. Токмак, вул. Шевченка, б. 14, 
кв. 77, для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України та допиту як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №22022080000001125, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 05.07.2022, за ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни на 09 год. 00 хв. 02.09.2022 та на 09 год. 00 
хв. 03.09.2022, у кабінет № 111 слідчого відділу 
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 серпня 2022 р. № 743-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови  
Кабінету Міністрів України  від 27 травня 

2022 р. № 640
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня  

2022 р. № 640 «Про утворення комісії з проведення аудиту збитків, завданих Україні 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 2022 р.,  
№ 45, ст. 2465) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2022 р. № 743-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови  

Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 640

1. Позицію
«Заступник Міністра фінансів»
замінити такою позицією:
«Перший заступник Міністра фінансів».
2. Позицію «Заступник Міністра закордонних справ»
замінити такою позицією:
«Перший заступник Міністра закордонних справ».
3. Позицію
«Заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового роз-

витку, цифрових трансформацій і цифровізації»
замінити такою позицією:
«Заступник Міністра культури та інформаційної політики».
4. Після позиції
«Заступник Міністра молоді та спорту»
доповнити такими позиціями:
«Голова Рахункової палати (за згодою)
Член Рахункової палати (за згодою)
Заступник Голови ДКА».
5. Позицію
«Перший заступник Голови Держгеокадастру»
замінити такою позицією:
«Голова Держгеокадастру».
6. Позицію
«Заступник Голови Укравтодору»
замінити такою позицією:
«Перший заступник Голови Укравтодору».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 серпня 2022 р. № 745-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для захисту 
п’ятої та шостої об’єднаних доповідей  

про виконання Конвенції про права дитини
1. Утворити делегацію Уряду України для захисту п’ятої та шостої об’єднаних до-

повідей про виконання Конвенції про права дитини, розгляд яких відбудеться 30—
31 серпня 2022 р. в м. Женеві (Швейцарська Конфедерація) під час проведення 91-ої 
сесії Комітету ООН з прав дитини, у складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації вносити в разі потреби зміни до персонального скла-
ду делегації, розподіляти обов’язки між її членами та залучати експертів і радників 
до участі в її роботі. 

2. Міністерству соціальної політики за погодженням із Міністерством закордон-
них справ затвердити вказівки делегації Уряду України для захисту п’ятої та шостої 
об’єднаних доповідей про виконання Конвенції про права дитини.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2022 р. № 745-р

CКЛАД 
 делегації Уряду України для захисту п’ятої та шостої об’єднаних доповідей  

про виконання Конвенції про права дитини 
ЖОЛНОВИЧ Оксана Іванівна — Міністр соціальної політики, глава делегації 
ТОКАРЄВА Уляна Дмитрівна  — заступник Міністра соціальної політики, заступ-

ник глави делегації
ГЕРАСИМЧУК  Дар’я Михайлівна  — радник — уповноважений Президента  

України з прав дитини та дитячої реабілітації, заступник глави делегації (за згодою)
БАКУЛІНА Катерина Сергіївна — третій секретар Постійного представництва  

України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у м. Женеві 
ДЖАПАРОВА Еміне Айяровна — перший заступник Міністра закордонних справ 
КАСЬЯНОВА Дар’я Сергіївна  — директор з розвитку програм міжнародного бла-

годійного фонду «СОС Дитячі Містечка» України (за згодою)
КОКОЯЧУК Юлія Богданівна — керівник патронатної служби відділу забезпечення 

діяльності Міністра соціальної політики (патронатна служба)
КОЛБАСА Руслан Сергійович — генеральний директор директорату розвитку со-

ціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики
МИКИЧАК Ірина Володимирівна — заступник Міністра охорони здоров’я
МУДРА Ірина Романівна — заступник Міністра юстиції
ПОСТОЛЮК Галина Іванівна — член правління громадської спілки «Українська ме-

режа за права дитини» (за згодою)
ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна — заступник Міністра молоді та спорту
РОГОВА Віра Борисівна — заступник Міністра освіти і науки
САБІРОВ Руслан Фанісович — заступник директора департаменту моніторингу до-

тримання прав людини — начальник відділу моніторингу та аналізу дотримання прав 
людини МВС

СКРИПКО Олена Іванівна — національний координатор Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання» (за згодою)

ФІЛІПЕНКО Євгенія Іллівна — Постійний представник України при відділенні ООН 
та інших міжнародних організаціях у м. Женеві

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 серпня 2022 р. № 746-р 
Київ

Про зміну складу Міжвідомчої комісії  
з міжнародної торгівлі

Внести до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 310 (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 30, ст. 1119; 2021 р., № 62, ст. 3945, № 100, ст. 6631), такі зміни:

ввести до складу Комісії як члена Комісії Банькова Олександра Сергійовича — 
державного секретаря Міністерства закордонних справ, вивівши із складу Комісії Се-
ніка Дмитра Юрійовича;

зазначити нову посаду члена Комісії Єфімова Олексія Вікторовича — начальник 
1 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів кри-
тичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту 
національної державності СБУ (за згодою).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 серпня 2022 р. № 747-р 
Київ

Деякі питання мультимедійної  
платформи «UNITED 24»

Відповідно до пункту 4 статті 2 Указу Президента України від 17 травня 2022 р. 
№ 344 «Про невідкладні заходи щодо об’єднання зусиль для підтримки України»:

1. Установити, що:
державне підприємство «ДІЯ» забезпечує створення та функціонування мульти-

медійної платформи «UNITED 24» (UNITED 24 MEDIA) (далі — мультимедійна плат-
форма), зокрема закупівлю та створення відповідного фото-, відеоконтенту;

мультимедійна платформа забезпечує інформування міжнародної спільноти про 
реальний стан безпекової ситуації та події в Україні, а також протидію російській про-
паганді, популяризацію України у світі;

створення, функціонування, закупівля та створення відповідного фото-, відеокон-
тенту мультимедійної платформи забезпечується за рахунок коштів, що надходять 
на рахунок Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інфор-
маційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розви-
тку цифрової інфраструктури держави, а також з інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

2. Міністерству цифрової трансформації подати Кабінетові Міністрів України про-
позиції щодо подальшого розвитку мультимедійної платформи.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає Іванова Сергія Володимировича, 30.11.1956 р.н., 
останнє відоме місце проживання: АРК, м. Севасто-
поль, вул. Хрусталева, 79, кв. 47, в якості обвину-
ваченого за ч. 1 ст. 111 КК України у кримінально-
му провадженні № 22021011000000047 для участі в 
підготовчому судовому засіданні, яке призначене на 
15.09.2022 о 10:00 в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал 
судового засідання № 1, суддя Бушеленко О. В. Явка 
обвинуваченого в судове засідання є обов’язкова. На-
слідки неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Сіткіна Ігоря Петровича, 07.12.1961р.н., уро-
дженця м. Макіївка Донецької області, зареєстрова-
ного та проживаючого за адресою: Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. Давиденка, 194, кв. 6, як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні №296/4177/22 
1-кп/296/681/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, в підготовче судове засідання, яке призначено на 
13 вересня 2022 року о 09 год. 00 хв. в залі №300-1 
Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1.

Суддя С. В. Франчук

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає Караваєва Костянтина Миколайовича, 01.03.1957 
р.н., останнє відоме місце проживання: АРК, м. Сім-
ферополь, вул. Павленка, 2, в якості обвинувачено-
го за ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002631 для участі в під-
готовчому судовому засіданні, яке призначене на 
15.09.2022 о 10:00 в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал 
судового засідання № 1, суддя Бушеленко О. В. Явка 
обвинуваченого в судове засідання є обов’язкова. На-
слідки неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Михайлова Володимира Петровича, 26.03.1956 р.н., уро-
дженця с. Новоалександрівка Запорізької області, про-
живаючого у м. Донецьку, по вул. Краснознаменній, буд. 
№125, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1787/18 1-кп/296/88/22 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, в судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова В. Є., розгляд якого призначено на 12 ве-
ресня 2022р. на 14 год. 15 хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, каб.106.

Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

Оболонський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Клімчука Олега Олексійовича, 24.07.1973 
року народження (останні відомі місця проживання: 
вул. Гавена, 99, кв. 9, м. Сімферополь, АР Крим) у вчи-
ненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК 
України в судове засідання, яке відбудеться 08 верес-
ня 2022 року о 14:30. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Оболонського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал судових засі-
дань №7, під головуванням судді Родіонова С. О., судді: 
Луценко О. М., Шевчук А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Ломаку Олександра Анатолійовича, 
17.05.1972 року народження (останні відомі місця про-
живання: пр. Перемоги, 55-а, кв. 72, м. Євпаторія, АР 
Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України в судове засідання, яке від-
будеться 08 вересня 2022 року о 09:30. Явка до суду 
обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Оболонського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал судових засі-
дань №7, під головуванням судді Родіонова С. О., судді: 
Луценко О. М., Шевчук А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 

обвинуваченого Антонова Івана Володимировича, 

22.12.1977 року народження, (місце проживання: пр. 

Жовтневої революції, 40, корп. 12, кв. 49, м. Севасто-

поль, Ар Крим та останнє відоме місце проживання: 

вул. Урлівська, 17, кв. 34, м. Київ), у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України у судове засі-

дання, яке відбудеться 08 вересня 2022 року о 12 год. 

00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхід-

но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 

адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 27, під 

головуванням судді Вінтоняк Р. Я.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Романченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н. 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8802/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
судові засідання, що відбудуться 07 вересня 2022 ро-
ку о 10.30 год. та 16 вересня 2022 року о 14.00 год. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 
№ 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов›язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Кулібабу Станіслава Євгеновича, 22.12.1981 року народжен-
ня, громадянина України, уродженця м. Ленінград РФ, який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Дзержинського, 10, як обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному про-
вадженні №62022030080000111, справа №760/10023/22, провадження  
№1-кп/760/2308/22, яке відбудеться 07 вересня 2022 року о 10:00 в при-
міщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 
Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Заболотну Наталію Миколаївну, 21.07.1973 року народжен-
ня, громадянку України, уродженку м. Сімферополя, АР Крим, яка заре-
єстрована та проживає за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Фрунзе, буд. 15, кв. 7А, як обвинувачену у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному 
провадженні №42016000000002421, справа №760/10036/22, провадження  
№1-кп/760/2309/22, яке відбудеться 07 вересня 2022 року о 10:30 в при-
міщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/2337/2018 за обвинуваченням Мі-
хальова Павла Олеговича, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 222018000000000301 від 
03.10.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 
12 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул.Дегтярівська 31 А, каб. 
№604 (суддя Трубніков А. В.).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінального 
провадження з дозволом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєнкова 
Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 12.09.2022 о 15 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб, 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвину-
ваченої Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Само-
йлової Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбу-
деться 12.09.2022 о 16.30 год.  в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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.

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає Федоркіна Сер-
гія Івановича як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, для розгляду кримінального провадження за  
№ 42017010000000196 та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбу-
деться 12.09.2022 на 16 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 
Федоркін С. І. повідомляється про те, що ухвалою суду від 12.01.2022 при-
йнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового про-
вадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Брекуна Романа Ми-
хайловича, як обвинуваченого на 10 год. 30 хв., 08 вересня 2022 року у 
справі за обвинуваченням Брекуна Романа Михайловича, 06.02.1977 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 45.

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

Суддя  Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Полєтаєва Олексан-
дра Миколайовича, як обвинуваченого на 10 год. 00 хв., 08 вересня 2022 
року у справі за обвинуваченням Полєтаєва Олександра Миколайовича, 
16.03.1979 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону Укра-
їни № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 45.

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

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Волошку Віктора Ві-
кторовича, як обвинуваченого на 10 год. 15 хв., 08 вересня 2022 року у 
справі за обвинуваченням Волошки Віктора Вікторовича, 15.11.1975 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України № 1183-VІІ 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 45.

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

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу Артема Володимировича 1975 р.н., як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні №296/10028/17, 1-кп/296/353/22 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Л. С. Шимон в судове засідання , що відбудеться 08 вересня 
2022 року о 10 год. 00 хв. та 03 жовтня 2022 року о 10 год 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Глянцева Андрія Валерійовича, 09.04.1975 р.н., уродженця смт. 
Миколаївка Слов’янського району Донецької області, зареєстрованого за адресою вул. Торська (колишня назва вул. Ко-
мунарів),34, кв.157, м. Слов’янськ, Донецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/1681/21 
1-кп/296/41/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під головуванням судді Аксьоно-
ва В. Є., яке призначено на 12 вересня 2022р. на 09 год. 00 хв. та в судове засідання призначене на 20 вересня 2022 ро-
ку на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, каб.106.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Ро-
манова Михайла Сергійовича, 02.06.1990 р.н., останнє відоме місце про-
живання (перебування): Російська Федерація, Челябінська обл., м. Пласт, 
пров. Західний, буд. 30 (Російська Федерація, Челябінська область, м. Че-
баркуль, вул. 9, Травня, буд. 5, кв. 6), як обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.438, ч.2 ст.438 КК України, у 
кримінальному провадженні №12022111130000502, справа №760/6081/22, 
провадження №1-кп/760/2079/22, яке відбудеться 12 вересня 2022 року о 
12:20 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кри-
воноса, 25.

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

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

манова Михаила Сергеевича, 02.06.1990 г.р., последнее известное мес-
то проживания (нахождения): Российская Федерация, Челябинская обл.,  
г. Пласт, пер. Западный, д. 30 (Российская Федерация, Челябинская обл.,  
г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д.5, кв.6) как обвиняемого в совершении уголовных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины, в 
уголовном производстве №12022111130000502, дело №760/6081/22, про-
изводство №1-кп/760/2079/22, которое состоится 12 сентября 2022 года в 
12:20 в помещении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул. Максима Криво-
носа, 25.

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

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.
Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Дніпровський районний суд м.  Києва ви-
кликає обвинувачених Зінькова Віктора Іва-
новича, Крючкова Ігоря Ігоровича, Козирє-
ва Олексія Вікторовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 438 КК України у судове засідан-
ня у кримінальному провадженні внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12021010000000088 за обвинува-
ченням Зінькова Віктора Івановича, Крючко-
ва Ігоря Ігоровича, Козирєва Олексія Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, призначеного до розгляду у відкритому 
підготовчому судовому засіданні в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 
на 09 вересня 2022 року на 12 годину 00 хви-
лин.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного.

Крім того, ухвалою суду від 23 червня 2022 
року було задоволено клопотання прокурора 
про здійснення спеціального судового прова-
дження за обвинуваченням Зінькова Вікто-
ра Івановича, Крючкова Ігоря Ігоровича, Ко-
зирєва Олексія Вікторовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 438 КК України.

Суддя Курило А. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Дарницький районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що підготовче судове за-
сідання по кримінальному провадженню  
№ 42016100000002459 від 20.09.2016 р. за 
обвинуваченням Діденка Дениса Олександро-
вича, 14.06.1978 р.н. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09 го-
дині 00 хвилин 07 вересня 2022 року, у при-
міщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, 
каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинува-
чений Діденко Денис Олександрович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 
КПК України ухилення від явки на виклик 
слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/
або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресо-
ром, є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Дарницький районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що  підготовче судове за-
сідання по кримінальному провадженню 
№22020011000000016 від 13.02.2020 р. за 
звинуваченням Мельника Олександра Йоси-
повича, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 09 
вересня 2022 року, у приміщенні Дарницького 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий 
суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинува-
чений Мельник Олександр Йосипович.

Одночасно роз’яснюємо, що згідно ст. 139 
КПК України ухилення від явки на виклик 
слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/
або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресо-
ром, є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Кійку Сергію Вікторовичу

Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-279 та глави 11 КПК України по-
відомляю, що 29.08.2022 у кримінальному провадженні, відомості про 
яке внесені до ЄРДР 21.06.2022 за № 42022132580000081 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно з яким Кійко Сергій Вікторович, 09.04.1988 року народження, уро-
дженець м.Владивосток Приморського краю РФ, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ро-
вєньковська, буд. 16, обґрунтовано підозрюється у добровільному за-
йнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному 
органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
злочину, передбаченого 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/posts/povidomlennya-pro-pidozru-kiiku-sv.

Слідчий слідчого відділу УСБУ у Волинській області  
Вікторія ЯКОВ’ЮК

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України  Шептура Олександр Вікторович, 20.01.1978 р.н. від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається 05.09.2022 
о 09:00 годині до слідчого управління ГУ НП в Донецькій області, розташо-
ваного за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, буд. 7 
для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні  12022050000000646 від 21.07.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України  Шептура Олександр Вікторович, 20.01.1978 р.н. від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається 06.09.2022 
о 09:00 годині до слідчого управління ГУ НП в Донецькій області, розташо-
ваного за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, буд. 7 
для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні  12022050000000646 від 21.07.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України  Шептура Олександр Вікторович, 20.01.1978 р.н. від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається 07.09.2022 
о 09:00 годині до слідчого управління ГУ НП в Донецькій області, розташо-
ваного за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, буд. 7 
для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні  12022050000000646 від 21.07.2022.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Сабінецького А. В.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська 25.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 62022050030000286 від 
12.07.2022 стосовно Сабінецького Андрія Володимировича, 28.09.1982 
року народження, місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
1 Травня, буд. 90, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Сабінецького А. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Сабінецький Андрій Володимирович, 28.09.1982 р.н., 

місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 1 Травня, буд. 
90 у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 05.09.2022, 06.09.2022, 07.09.2022 о 10:00 до слідчого Третьо-
го слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську, Омельченка Арсенія Сергійовича, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагарі-
на, 26, для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, 
вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному проваджен-
ні № 62022050030000286 від 12.07.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Воскресенського І. В.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропе-
тровська 29.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 42022052120000175 від 
12.04.2022 стосовно Воскресенського Івана Вікторовича, 05.08.1988 р.н., 
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.4 ст.408 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Воскресенського І. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Воскресенський Іван Вікторович, 05.08.1988 р.н., у від-

повідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022 об 11:00 год. до Третього слідчого від-
ділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за адресою:  
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26 для завершення досудового розслідування, 
відкриття матеріалів, вручення обвинувального акту з додатками у кримі-
нальному провадженні № 42022052120000175 від 12.04.2022, в якому Ви є 
підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 4 ст. 408 КК України. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області від 29.08.2022 (справа № 183/4613/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022130000000056 від 08.03.2022 за підозрою Махор-
това Олега Юрійовича, 16.08.1991 року народження, у вчиненні криміналь-
ного 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 Махортов Олег Юрійович, 16.08.1991 року народження, 09.09.2022 
о 10:00, 12.09.2022 о 10:00, 13.09.2022 о 10:00 до слідчого Другого слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську Чапланова Анатолія Васильовича за адресою: вул. Староко-
зацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для участі у допи-
ті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42022130000000056 
від 08.03.2022, за ознаками ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведенні ін-
ших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ  
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
29.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000001426 від 08.08.2022 
стосовно підозрюваних Путарєва Миколи Федоровича, 22.01.1957 року на-
родження, та Путарєва Миколи Миколайовича, 29.01.1980 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28  
ч. 2 ст. 111 КК України.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області відповідно до ст.ст. 111, 133, 
135 КПК України, викликає підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001426 від 08.08.2022, Путарєва Миколу Федоровича, 
22.01.1957 року народження, для ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, а також отримання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування, на 09 год. 00 хв. 06.09.2022 у ка-
бінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області відповідно до ст.ст. 111, 133, 
135 КПК України, викликає підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001426 від 08.08.2022, Путарєва Миколу Миколайовича, 
29.01.1980 року народження, для ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, а також отримання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування, на 09 год. 00 хв. 06.09.2022 у ка-
бінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області у про-

вадженні 12022050000000646  від 21.07.2022 за ч. 2 
ст. 260 КК України  встановивши наявність достатніх 
доказів для підозри особи у вчиненні кримінального 
правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України

ПОВІДОМИВ
Шептуру Олександра Вікторовича, 20.01.1978 року 

народження, уродженця м. Волноваха Донецької об-
ласті, громадянина України, раніше не судимого, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк,  вул. Нижнє-Ангарська, буд. 32, про підозру в 
участі  у складі не передбаченого законами України 
збройного формування, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  ч. 2 ст. 260 КК 
України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміще-
но на вебсайті Офісу Генерального прокурора  у ру-
бриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ  
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного 
суду м. Запоріжжя від 29.08.2022 надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні №22022080000001425 
від 08.08.2022 стосовно підозрюваного Плугового 
Андрія Володимировича, 13.12.1970 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області від-
повідно до ст.ст. 111, 133, 135 КПК України, викли-
кає підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000001425 від 08.08.2022, Плугового Ан-
дрія Володимировича, 13.12.1970 року народження, 
для ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, а також отримання копії обвинувального 
акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, 
на 11 год. 00 хв. 06.09.2022 у кабінет № 111 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про 
здійснення спеціального досудового розсліду-

вання стосовно підозрюваного Швайко С. М. 

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районно-
го суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
26.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022230000000109 від 02.05.2022, від-
носно Швайко Сергія Миколайовича, 16.10.1958 р.н., 
громадянина російської федерації, зареєстрованого 
за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. 
Балтазарівська, буд. 33, підозрюваного у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Текст ухвали слідчого судді Саксаганського район-
ного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської облас-
ті про дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування розміщується на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали  
про здійснення спеціального досудового  

розслідування стосовно підозрюваної  
Калиновської Т. Л. 

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районно-
го суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
26.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42022232230000082 від 09.05.2022, від-
носно Калиновської Тетяни Леонідівни, 28.09.1953 
р.н., громадянки України, зареєстрованої за адресою:  
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Будьонного, 
буд. 229, підозрюваної у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Текст ухвали слідчого судді Саксаганського район-
ного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської облас-
ті про дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування розміщується на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування». 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 
кримінальному провадженні № 42016000000002721 за підозрою Кли-
мової Ганни Михайлівни, 13.09.1972 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 
особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри 
та складання обвинувального акту. У зв’язку із викладеним керуючись 
ст. 110 КПК України пропонуємо Климовій Ганні Михайлівні, 13.09.1972 
року народження прибути разом зі своїм захисником до прокуратури 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, перший поверх) у період з 01.09.2022 по 02.09.2022 (з 09:00 по 
18:00) для проведення вказаної процесуальної дії та ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) 
ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021267
Найменування активу/стислий  
опис активу

1. Будівля банку, загальною площею 
3 786,3 кв.м, що розташована за 
адресою: Івано-Франківська обл.,  
м. Івано-Франківськ, вулиця Дні-
стровська, будинок 32, реєстрацій-
ний номер 1895178626101. Основні 
засоби у кількості 182 одиниці

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 09.09.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення від-

критих торгів (аукціону) по кожному 
лоту вказується на веб сайті:  
https://prozorro.sale/

Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, початко-
ва ціна, правила участі в аукціоні):

www.fg.gov.ua/passport/51512

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 
кримінальному провадженні № 42016000000002377 від 14.09.2016 за 
підозрою Хіневич Алли Миколаївни, 23.03.1980 року народження у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної 
особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підо-
зри та для складання обвинувального акту, у зв’язку із викладеним ке-
руючись ст. ст. 110, 290, 297–5 КПК України пропонуємо підозрюваній 
Хіневич А. М. прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу 
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Бавикі-
на В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 01.09.2022, 02.09.2022, 
05.09.2022 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаних процесуальних 
дій.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чуба Костянтина Юрійовича, 1993 р.н., як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні №296/10812/20, 1-кп/296/97/22 за вчинення кримінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Л. С. Шимон в судові засідання, що відбудуться 07 
вересня 2022 року о 09 год. 30 хв. та 03 жовтня 2022 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Дудченка Олександра Григорійовича, 01.02.1973 р.н., 
уродженця та мешканця м. Луганськ, пров. Геологічний,6, кв.2, як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні №296/10944/20 1-кп/296/40/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання 
під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 08 вересня 2022 року на 15 год. 00 хв. та на 14 ве-
ресня 2022р. на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, каб.106.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +6..+11 +15..+20 Черкаська +8..+13 +18..+23
Житомирська +6..+11 +15..+20 Кіровоградська +8..+13 +18..+23
Чернігівська +5..+10 +14..+19 Полтавська +7..+12 +16..+21
Сумська +5..+10 +14..+19 Дніпропетровська +10..+15 +19..+24
Закарпатська +9..+14 +14..+19 Одеська +12..+17 +19..+24
Рівненська +6..+11 +15..+20 Миколаївська +11..+16 +20..+25
Львівська +6..+11 +14..+19 Херсонська +12..+17 +22..+27
Івано-Франківська +6..+11 +13..+18 Запорізька +11..+16 +22..+27
Волинська +6..+11 +15..+20 Харківська +10..+15 +19..+24
Хмельницька +6..+11 +14..+19 Донецька +11..+16 +21..+26
Чернівецька +6..+11 +13..+18 Луганська +10..+15 +21..+26
Тернопільська +6..+11 +14..+19 Крим +13..+18 +23..+28
Вінницька +8..+13 +15..+20 Київ +8..+10 +18..+20

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 133-139, 276-278, 480-481 КПК Украї-
ни повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
18.08.2022 під № 22022000000000428 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України, скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Генов Тарас 
Сергійович, 11.01.1976 року народження, уродженець м. Мелітополь 
Запорізької обл., який зареєстрований за адресою: просп. Б. Хмель-
ницького, 14, кв. 13, м. Мелітополь, Запорізька обл., проживає за адре-
сою: вул. Пушкіна, 452, м. Мелітополь, Запорізька обл., громадянин 
України, депутат Мелітопольської міської ради VIII скликання підо-
зрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність, тобто публічне за-
перечення громадянином України здійснення збройної агресії проти 
України та ч. 1 ст. 436-2 України — виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти Укра-
їни, розпочатої в 2014 році, у тому числі шляхом представлення зброй-
ної агресії російської федерації проти України як внутрішнього кон-
флікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тим-
часової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, 
які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, 
розпочату в 2014 році, представників збройних формувань російської 
федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних 
банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фі-
нансованих російською федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації російської федерації, яку складають її державні ор-
гани і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасо-
во окупованими територіями України, та представників підконтрольних 
російській федерації самопроголошених органів, які узурпували вико-
нання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права і обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на офіцій-
ному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про 
виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Генов Тарас Сергійович, 11.01.1976 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: просп. Б. Хмельницького, 14, кв. 13, м. Меліто-
поль, Запорізька обл., проживає за адресою: вул. Пушкіна, 452, м. Ме-
літополь, Запорізька обл. на підставі ст. ст. 42, 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись до слідчого Головного слідчого управ-
ління Служби безпеки України Леня А.В. за адресою: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 33, каб. 703, н.т.: (044) 256-92-21, як підозрюваному у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, 
ч. 1 ст. 436-2 КК України на 06.09.2022 о 10:00 год., на 07.09.2022 о 
10:00 год., на 08.09.2022 о 10:00 год. (для отримання письмового пові-
домлення про підозру, допиту підозрюваного та проведення інших про-
цесуальних та слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000428 в якості підозрюваного). 

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

Повний текст повісток про виклик підозрюваного та пам’ятки про 
процесуальні права і обов’язки розміщуватимуться на офіційному веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та 
відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Ертман Володимир Миколайович,  03.10.2000 р.н., 
проживаючий за адресою: Донецька область, Новоазовський район,  
с. Приморське, вул. Октябрська, 31, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: 
вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 240), як підозрюваному у кримі-
нальному провадженні № 62022100130000548 від 26.08.2022 у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України на 05.09.2022 о 10:00 год. для допиту в якості підозрюваного. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Іванов Володимир Іванович, 28.03.1963 р.н., прожи-
ваючий за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Мета-
лургів, 88, кв. 129, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 
8, м. Київ, (каб. 240), як підозрюваному у кримінальному провадженні  
№ 62022100130000549 від 26.08.2022 у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 05.09.2022 о 
12:00 год. для допиту в якості підозрюваного.

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

На підставі ст. ст. 133, 135, 278, КПК України, Айбабіну Олександру 
Іллічу, 30.12.1948 року народження, останнє відоме місце проживання 
та реєстрації: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Рос-
товська, буд. 19, кв. 27, необхідно з’явитися 06 вересня 2022 року о 10 
годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя Гонтаря А. І. за адресою: м. Київ, вул. 
Ділова, 24, каб. 406а для вручення повідомлення про підозру та прове-
дення інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному проваджен-
ні № 42021010000000082 від 22.12.2021, за ознаками кримінального 
правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 298 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ 
РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 
від 30.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 220220800000000038 
від 05.03.2022 відносно підозрюваного Рогова Володимира Валерійо-
вича, 01.12.1976 року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Втрачений військовий квиток  

на ім’я Храмов Максим Григорович, 1965 року народження,  

вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та про відкриття  

сторонами матеріалів кримінального провадження 
№ 62022050020000084 від 15.03.2022

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Сивоконь Ми-
хайло Станіславович, 31.01.1991 року народження, про те, що 
31.08.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000084 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 14.00 до 18.00 години у приміщенні, 
розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, а також для 
вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслі-
дування та відібрання розписки про їх отримання.

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

з 14.00 до 18.00 підозрюваний Сивоконь Михайло Станіславович, 
31.01.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, Ста-
робільський район, с. Рибянцеве, вул. Першотравнева, буд. 3, до Дру-
гого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР у м. 
Краматорську, за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, для озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження провадженні  
№ 62022050020000084 від 15.03.2022, а також для вручення обвину-
вального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування та віді-
брання 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

Оголошення про виклик
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Сацик Ніну 

Олексіївну на 10:30 год. 07.09.2022, по справі №192/1111/22, за поданням Поло-
гівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про звільнення 
від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення про виклик
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Семака Ва-

силя Васильовича на 11:00 год. 07.09.2022, по справі №192/1112/22, за подан-
ням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про 
звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення про виклик
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Сніжка 

Сергія Миколайовича на 10:00 год. 08.09.2022, по справі №192/1114/22, за по-
данням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області 
про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення про виклик
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Суслова 

Олександра Вікторовича на 10:30 год. 08.09.2022, по справі №192/1115/22, за 
поданням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області 
про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Оголошення про виклик
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Тоцького 

Владислава Олеговича на 11:00 год. 08.09.2022, по справі №192/1116/22, за по-
данням Пологівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області 
про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Повістка про виклик
Громадянин України Зубарєв Максим Юрійович, 29.04.1978 року на-

родження, уродженець м. Мелітополь Запорізької області, зареєстро-
ваний за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 50-річчя 
Перемоги, буд. 15, кв. 50, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 05.09.2022 на 10 годину 00 хвилин 
та 06.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управлін-
ня Служби безпеки України в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлен-
ня про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КПК України, а також для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000081 від 
20.03.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 278, КПК України, Хайредіновій Ельза-
рі Айдерівні, 03.01.1970 року народження, останнє відоме місце про-
живання та реєстрації: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  
вул. Ростовська, буд. 19, кв. 27, необхідно з’явитися 06 вересня 2022 
року о 10 годині 30 хвилин до прокурора відділу прокуратури Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя Гонтаря А. І. за адресою: 
м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406а для вручення повідомлення про під-
озру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій у криміналь-
ному провадженні № 42021010000000082 від 22.12.2021, за ознаками 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 298 КК України.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу 

Коваленко Людмила Олександрівна, сповіщає про відкриття 

спадкової справи після смерті Черемних Ганни Пилипівни, 

померлої 18 березня 2022 року та спадкової справи після смерті 

Тігієва Валерія Олександровича, померлого 28 травня 2022 року. 

Спадкоємців прохання звертатись за адресою: 49044, м. Дніпро, 

вул. Жуковського, буд. 3г, прим.40, тел.050-452-00-01

Свідоцтво на право власності та свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором України на судно з державним номером 

ua 3832 KV, судновласник Німченко Олександр Петрович, 
вважати втраченими.

Втрачений диплом кваліфікованого робітника КВ 27264017 та свідоцтво  

про загальну середню освіту КВ 27296092, видані 30 червня 2005 року  

Київським професійним ліцеєм будівництва і фітодизайну на ім’я Бондаренко 

Олександра Олексійовича, вважати недійсними.
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