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«Народний оберіг» наближає перемогу
ДО НАШИХ ДЖЕРЕЛ. На Рівненщині представили колекцію унікальних ляльок-мотанок

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Досвідчена Галина Ковальчук, 
начальник відділу управлін-

ня культури та туризму Рівнен-
ської ОВА, давно виношувала 
ідею зібрати разом ляльок-мо-
танок з різних куточків області. 

Але, зізнається, навіть не споді-
валася, що рукотворна малень-
ка лялечка стане символом для 
об’єднання всіх 64 територіаль-
них громад краю. Та що краю, 
всієї України!

У День Державного прапора 
на майдані Незалежності, в самі-
сінькому центрі Рівного, 180 ля-

льок-мотанок сформували ко-
лоритну мапу області. Окремо 
представили ще 20 ляльок, які 
приїхали до нас із восьми об-
ластей: Дніпропетровської, За-
порізької, Чернігівської, Одесь-
кої, Харківської, Київської, Чер-
каської, Львівської. Виходить, у 
народний оберіг українці вкла-

ли єдність та потужну перемож-
ну енергетику, а це для нас над-
важливо. Ось вам і відповідь на 
відоме питання Черчилля: зара-
ди чого ми воюємо? І чи потрібно 
вкладати гроші в культуру в бу-
ремні часи війни.

А вкладення тут мінімальні. 
А ефект, як бачимо, колосаль-

ний: і для наших душ, і для не-
зламного духу. Бо велике ляль-
кове королівство, наче магнітом, 
притягувало перехожих і в День 
прапора, і в День Незалежності 
— люди навіть між тривогами 
поспішали побачити ру-
котворне диво «Народний 
оберіг». 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:
«У нас є кордони, і якщо 
когось не влаштовують 

ті закони і правила,  
які діють  

на території нашої 
країни, ми нікого  

не тримаємо». 

Данія надасть новий 
пакет допомоги

ПАРТНЕРСТВО. Підтримку України, розвиток державно-
приватного партнерства та відновлення нашої держави обго-
ворили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр за-
кордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод під час зустрі-
чі в Києві. Про це повідомляє департамент комунікацій Секре-
таріату КМУ.

Денис Шмигаль подякував Єппе Кофоду за черговий візит і 
підкреслив, що відвідання Києва у перші місяці повномасштаб-
ної війни стало дуже важливим сигналом підтримки від Данії.

«Данія і надалі залишається нашим надійним партнером. Ми 
високо цінуємо всебічну підтримку зокрема у постачанні вій-
ськових технологій та зброї,  наданні гуманітарної допомоги, 
створенні відповідних місць для лікування поранених людей в 
Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Міністр закордонних справ Данії подякував Україні й укра-
їнцям за те, що вони борються за свою свободу і за свободу 
всіх у Європі. Єппе Кофод підкреслив, що Данія підтримувати-
ме Україну й надалі у військовій галузі й відновленні. Уже готу-
ють новий пакет допомоги.

27 000 дітей 
(із 557 000 депортованих до рф) 

ідентифікували українські профільні 
відомства та правоохоронні органи.  

53 уже вдалося повернути 

ГЕОПОЛІТИКА.  Країни-члени ЄС вирішили повністю 
призупинити чинність угоди про лібералізацію візового 
режиму з росією, що значно ускладнить громадянам країни-
агресора доступ до європейських курортів і шопінгу

Євросоюз опускає 
перед росіянами 
залізну завісу 

Секретар РНБО про те, що після звільнення окупованих 
територій їхнім жителям треба буде порозумітися з 
рештою українців

К
ол

аж
 з

 с
ай

ту
  2

4t
v.

ua

3

2

4 5 
РАКУРС

«Урядовий кур’єр» 
зібрав думки 
експертів щодо 
майбутнього 
бюджетного процесу

НОРМОТВОРЧІСТЬ

У Смілі на Черкащині 
започаткували проєкт, 
який допомагає глибше 
вивчати рідну мову та 
історію краю 6 

ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання інформації 
розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими 
клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів 
для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка 
та валютних рахунків Державної казначейської служби»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури Хамайко С. В. повідомляє, що 01.09.2022 досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №12022270340002663 від 04.06.2022 за підозрою Кузнецова Костянтина Васильови-
ча, 28.08.2001 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 438 КК Укра-
їни, завершено.

Прокурор Черниговской окружной прокуратуры Хамайко С.В. уведомляет, что 01.09.2022 досу-
дебное расследование в уголовном производстве внесенном в Единый реестр досудебных рассле-
дований за №12022270340002663 от 04.06.2022 по подозрению Кузнецова Константина Василье-
вича, 28.08.2001 года рождения, в совершении уголовного правонарушения, предусмотреного ч. 1 
ст. 438 УК Украины, — окончено.

Громадянине Російської Федерації Кузнецов Костянтин Васильович, 28.08.2001 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 07 вересня 2022 року на 11:00 год. до Чернігівської окружної прокуратури за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Шевченка,1, тел-факс: (0462) 67-41-02 для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження №12022270340002663 від 04.06.2022 та для вручення обвинувального ак-
ту, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

Гражданин Российской Федерации Кузнецов Константин Васильевич, 28.08.2001  года рожде-
ния, согласно требованиям в. ст. 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам не-
обходимо явиться 07 сентября 2022 года на 11:00 часов в Черниговскую окружную прокуратуру по 
адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 1, тел-факс: (0462) 67-41-02 для ознакомления с материалами 
уголовного производства № 12022270340002663 от 04.06.2022 и для вручения обвинительного ак-
та, реестра материалов досудебного расследования и отнятия расписки об их получении.

Уважительные причины и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 
Уголовного процессуального кодекса Украины.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання Хітрова Андрія Михайловича, 23.09.1989 р.н., зареє-
стрований за адресою: Російська Федерація, Кемеровська обл., Но-
вокузнецький район, м. Новокузнецьк, проспект Металургів, буд. 40, 
кв. 37, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України, у кримінально-
му провадженні №22022101110000156, справа №760/10793/22, про-
вадження №1-кп/760/2362/22, яке відбудеться 07 вересня 2022 року 
о 12:30 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Соломенский районний суд г. Киева вызывает в подготовитель-

ное судебное заседание Хитрова Андрея Михайловича, 23.09.1989 
г.р., зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Кемеров-
ская обл., Новокузнецкий район, г. Новокузнецк, проспект Мета-
ллургов, дом 40, кв. 37, как обвиняемого в совершении уголовно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК 
Украины, в уголовном производстве №22022101110000156, дело 
№760/10793/22, производство №1-кп/760/2362/22, которое состоит-
ся 07 сентября 2022 года в 12:30 в помещении суда по адресу: Укра-
ина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

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

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает 
личность.

Головуючий суддя Сергієнко Г. Л.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного для вручення  
обвинувального акта, реєстру матеріалів  
досудового розслідування та відібрання  

розписки про їх отримання

Подоляка Юрій Іванович, 21.02.1975 р.н., від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК Укра-
їни, викликається на 10 год. 00 хв. 05, 06, 07 ве-
ресня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 
слідчого управління ГУНП в Сумській області 
Гармаша А. С., за адресою: м. Суми, вул. Гера-
сима Кондратьєва, 23, кабінет 818, для вручен-
ня обвинувального акта, реєстру матеріалів до-
судового розслідування та відібрання розписки 
про їх отримання, у рамках кримінального про-
вадження № 12022200000000052 від 09.04.2022, 
за підозрою у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 
КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття осо-
би на виклик вказані у ст.ст.138, 139 КПК Укра-
їни.

Мобільний телефон: 066-117-48-30.
Електронна пошта: gaskms21011988@gmail.com.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2022 р. № 973 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету  
Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77  

і від 11 жовтня 2021 р. № 1070
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 «Про затвер-

дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансо-
вої підтримки сільгосптоваровиробників» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 489;  
2020 р., № 18, ст. 697; 2021 р., № 31, ст. 1790) і від 11 жовтня 2021 р. № 1070 «Про затвер-
дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання дер-
жавної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліорова-
ні землі» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 83, ст. 5323; 2022 р., № 12, ст. 648, № 16,  
ст. 853) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 30 серпня 2022 р. № 973

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 8 лютого 2017 р. № 77 і від 11 жовтня 2021 р. № 1070

1. Абзац десятий пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для надання фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77, після слів «меліоровані землі» до-
повнити словами «, та організацій водокористувачів».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1070:
1) назву і постановляючу частину постанови після слів «які використовують меліоровані 

землі» доповнити словами «, та організаціям водокористувачів»;
2) Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання дер-

жавної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліорова-
ні землі, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2021 р. № 1070 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 973)

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної 

підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані 
землі, та організаціям водокористувачів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті Мінагрополітики за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які 
спрямовуються для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які ви-
користовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів (далі — бюджетні кошти). 

У цьому Порядку термін «сільськогосподарський товаровиробник» вживається у значенні, 
наведеному в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України», а 
термін «організація водокористувачів» — у значенні, наведеному в Законі України «Про орга-
нізації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

Бюджетні кошти спрямовуються для надання державної підтримки сільськогосподар-
ським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі та провадять сільськогос-
подарську діяльність із застосуванням гідротехнічної меліорації, для підвищення ефективнос-
ті сільського господарства в умовах змін клімату, стимулювання збільшення площ меліоро-
ваних земель та збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції, а також 
організаціям водокористувачів для відновлення переданих їм у власність непрацюючих насо-
сних станцій та/або насосних станцій, показники продуктивності яких є нижчими за визначе-
ний Кабінетом Міністрів України рівень (далі — насосні станції).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінагрополітики.

3. Отримувачами бюджетних коштів є:
1) сільськогосподарські товаровиробники,  які використовують меліоровані землі (далі — 

сільгосптоваровиробники):
щодо яких не порушено справ про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або 

які не перебувають на стадії ліквідації; 
які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподі-

лів бюджетних коштів сільгосптоваровиробника, прострочену більш як шість місяців заборго-
ваність з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС; 

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні еко-
номічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної без-
пеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування пер-
сональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до 
Закону України «Про санкції»;

2) організації водокористувачів, яким передано у власність насосні станції (далі — органі-
зації водокористувачів), які:

не перебувають на стадії ліквідації;
відповідають вимогам до неприбуткової організації, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 

133.4 статті 133 Податкового кодексу України; 

не віднесені до юридичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші об-
межувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони 
України, введеними в дію Указами Президента України щодо застосування персональних спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону Укра-
їни «Про санкції».

Відповідність сільгосптоваровиробника вимогам, зазначеним в абзаці другому підпункту 1 
цього пункту, перевіряється Мінагрополітики шляхом отримання відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
перед формуванням відомостей про сільгосптоваровиробників.

Відповідність сільгосптоваровиробника вимогам, зазначеним в абзаці третьому підпунк-
ту 1 цього пункту, перевіряється Мінагрополітики шляхом надсилання відповідного запиту до 
ДПС перед формуванням переліків та відомостей про сільгосптоваровиробників.

Відповідність організації водокористувачів вимогам, зазначеним в абзаці третьому під-
пункту 2 цього пункту, перевіряється Мінагрополітики шляхом отримання відомостей з Ре-
єстру неприбуткових установ та організацій перед формуванням відомостей про організації 
водокористувачів.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку у вигляді бюджетної дотації:
1) сільгосптоваровиробникам для реконструкції існуючих та/або будівництва нових меліо-

ративних систем з використанням зрошення дощуванням або краплинного зрошення;
2) організаціям водокористувачів для відновлення переданих у власність таким організа-

ціям насосних станцій.
5. Сума бюджетної дотації, що надається протягом одного бюджетного року сільгоспто-

варовиробнику та пов’язаним з ним особам у значенні, наведеному в підпункті 14.1.159 пунк-
ту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, або організації водокористувачів, не може пе-
ревищувати 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповід-
ного року.

Сільгосптоваровиробник, який претендує на отримання бюджетної дотації, зобов’язаний 
повідомити комісії Мінагрополітики про всіх пов’язаних з ним осіб, які протягом бюджетного 
періоду є отримувачами бюджетних коштів, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.

6. Для надання бюджетних дотацій Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно дію-
чим органом, затверджує її склад, положення про неї, форму заявки та переліки, що форму-
ються відповідно до цього Порядку.

7. Бюджетні кошти спрямовуються для надання бюджетної дотації сільгосптоваровироб-
никам на безповоротній основі у розмірі до 25 відсотків вартості витрат (без урахування подат-
ку на додану вартість), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку про-
ектної документації, але не більш як:

7 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування 
вартості поливної техніки і обладнання для поливу вітчизняного виробництва;

19 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуван-
ням вартості поливної техніки та насосного обладнання для поливу вітчизняного виробництва;

18 750 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення з урахуванням 
вартості обладнання для краплинного зрошення та насосного обладнання для поливу вітчиз-
няного виробництва.

Бюджетна дотація надається сільгосптоваровиробникам для реконструкції існуючих та/або 
будівництва нових систем за введені в експлуатацію меліоративні системи, зокрема з використан-
ням зрошення дощуванням (матеріали, засоби, дощувальна техніка та насосне обладнання для 
поливу вітчизняного виробництва, канали, трубопроводи нижчого рівня, інша запірна арматура) 
або краплинного зрошення (матеріали та основні засоби вітчизняного виробництва), у період  
з 1 листопада попереднього року до 31 жовтня поточного року.

Вартість обладнання, матеріалів, робіт з будівництва і встановлення систем краплинного 
зрошення, яка була частково компенсована за рахунок коштів державного або місцевого бю-
джетів, за рахунок бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам не відшкодовується.

Для цілей цього Порядку до техніки і обладнання вітчизняного виробництва, зазначених у 
цьому пункті, належать техніка і обладнання, що включені до переліку вітчизняної техніки та 
обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, затвердже-
ного Мінекономіки відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання ві-
тчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 берез-
ня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671; 2019 р., № 96, ст. 3168).

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівни-
цтвом об’єкта згідно із законодавством.

У разі будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції придбаних об’єктів незавер-
шеного будівництва відшкодуванню за рахунок бюджетної дотації підлягає лише вартість бу-
дівництва, капітального ремонту та/або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавер-
шеного будівництва до початку проведення робіт.

У випадку введення в експлуатацію придбаних об’єктів незавершеного будівництва від-
шкодуванню за рахунок бюджетної дотації підлягає вартість нового будівництва об’єктів за ви-
рахуванням вартості придбання об’єкта незавершеного будівництва.

Відшкодовується вартість будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції об’єкта, 
передбачена проектно-кошторисною документацією та підтверджена вартістю основних фон-
дів згідно з актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типо-
ва форма ОЗ-1, типова форма ОЗ-2).

Обладнання для об’єктів, вартість якого частково компенсована за рахунок коштів бю-
джетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за іншими напрямами, 
не підлягає частковому відшкодуванню відповідно до цього Порядку.

Для отримання бюджетної дотації сільгосптоваровиробники подають до 15 листопада у 
паперовій або електронній формі Мінагрополітики такі документи:

заявку на отримання бюджетної дотації із зазначенням у ній номера і дати документа, що 
підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують пра-

во власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки; 
типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) — 
для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів; 

типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та мо-
дернізованих об’єктів» — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів; 

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проекта та копію 
кошторисної частини проектної документації; 

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні ко-
шти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або 
нецільового використання.

У разі подання сільгосптоваровиробниками документів для отримання бюджетної дотації 
документи, що дублюються, подаються в одному екземплярі.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються 
сільгосптоваровиробникам протягом 10 робочих днів.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються Мінагрополітики і зберігають-
ся протягом трьох років.

Організація водокористувачів має право на бюджетну дотацію, якщо видатки на таку дота-
цію передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетна дотація надається організаціям водокористувачів для відновлення, реконструк-
ції, модернізації, капітального ремонту насосних станцій, які введені в експлуатацію після від-
повідних робіт (зокрема заміна та ремонт насосно-силового обладнання, здійснення заходів 
з енергозбереження) — у період з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня поточно-
го року.

Відшкодовується вартість капітального ремонту, модернізації та/або реконструкції насо-
сної станції, яка передбачена проектно-кошторисною документацією та підтверджена вартіс-
тю основних фондів згідно з актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) осно-
вних засобів (типова форма ОЗ-2).

Вартість обладнання для об’єктів, яка частково компенсована за рахунок коштів бюджет-
ної програми 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за іншими напряма-
ми, не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом «Державна підтримка сільськогос-
подарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водо-
користувачів».

Для отримання бюджетної дотації організації водокористувачів подають до 15 листопада у 
паперовій або електронній формі Мінагрополітики такі документи:

заявку на отримання бюджетної дотації із зазначенням розрахунків показників фактичної 
продуктивності насосної станції та енергетичної продуктивності насосної станції, проведених 
організацією водокористувачів; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують пра-

во власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки; 
типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та мо-

дернізованих об’єктів» — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів; 
засвідчену підписом керівника організації водокористувачів копію паспорта проекта та ко-

пію кошторисної частини проектної документації;
письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні ко-

шти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або 
нецільового використання.

У разі подання організаціями водокористувачів документів для отримання державної під-
тримки документи, що дублюються, подаються в одному екземплярі.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертають-
ся протягом 10 робочих днів.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються Мінагрополітики і зберігають-
ся протягом трьох років.

8. Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареє-
стровані в системі електронного документообігу до 15 листопада включно.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
9. Мінагрополітики проводить засідання комісії до 5 грудня та на підставі поданих доку-

ментів визначає розмір бюджетної дотації за кожним сільгосптоваровиробником та органі-
зацією водокористувачів і приймає рішення про включення відповідного заявника до пере-
ліку сільгосптоваровиробників або переліку організацій водокористувачів, яким нарахована 
бюджетна дотація.

Мінагрополітики затверджує до 15 грудня розподіл бюджетних коштів між сільгосптова-
ровиробниками та між організаціями водокористувачів пропорційно нарахованим сумам бю-
джетної дотації у межах бюджетних асигнувань.

Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на по-
точні рахунки сільгосптоваровиробників та організацій водокористувачів, відкриті в банках, 
на підставі:

розподілу бюджетних коштів між сільгосптоваровиробниками та між організаціями водо-
користувачів;

сформованого Мінагрополітики переліку сільгосптоваровиробників та переліку організа-
цій водокористувачів, яким нарахована бюджетна дотація.

10. Інформація про дотримання вимог, визначених для отримання державної підтримки за 
відповідним напрямом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, відображається заявником у за-
явці на отримання бюджетних коштів, форма якої затверджена Мінагрополітики.

11. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або 
нецільового використання бюджетних коштів сільгосптоваровиробник та організація водоко-
ристувачів повертають отримані бюджетні кошти і позбавляються протягом трьох років від 
дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.

12. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (ство-
рені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 
Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

13. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казна-
чейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. Мінагрополітики подає до Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у роз-
різі напрямів їх використання та інформацію про стан виконання результативних показни-
ків з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначе-
ні законодавством.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних 
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установ-
леному законодавством порядку.».

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею судового рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.08.2022 (спра-
ва № 607/11336/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022130000000112 від 06.05.2022, стосовно підозрюваної КОМАРОВОЇ НАТАЛІЇ ВІКТОРІВ-
НИ, 01 січня 1975 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України. 

Начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури Тарас РИБИЗАНТ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею судового рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.08.2022 (спра-
ва № 607/11338/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022130000000095 від 15.04.2022, стосовно підозрюваного ВИСКРИВЧЕНКА ВІТАЛІЯ МИ-
КОЛАЙОВИЧА, 25 лютого 1980 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури Андрій ДЗЮБИНСЬКИЙ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

 Дніпровський районний суд міста Києва викликає в якості об-
винуваченого Лукашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 року на-
родження, що проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Радіонова, буд. 8, в судове засідання у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Лукашева Ігоря Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться о 14 год. 30 хв. 06 верес-
ня 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, буд. 5, каб. 105. 
Суддя Сазонова М. Г.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Мохов Тимофій Юрійович, 21.08.1992 року народження, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022 та 14.09.2022 на 11.00 годину до старшого слідчого в осо-
бливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, учинених в умовах збройно-
го конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного кон-
флікту, Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Деркач Ал-
ли Юхимівни в каб. № 7 приміщення Головного слідчого управління Національної поліції Укра-
їни, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51 для допиту в якос-
ті підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 18/1/2 Офісу Генерального прокурора Анна СОСОНСЬКА

Приватний нотаріус ЗМНО Саламатова М. В., 
у зв’язку з відкриттям спадкової справи, повідо-
мляє про розшук спадкоємців Гетало Олексан-
дри Олександрівни, 23.09.1941 р.н., яка помер-
ла 07.11.2021 р. Спадкоємців просимо звернути-
ся за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, буд. 67, кв. 1, тел. 0663746018. Після спливу 
строку, встановленого чинним законодавством 
для прийняття спадщини, свідоцтво про право на 
спадщину буде видано спадкоємцям, які її фак-
тично прийняли.

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу управлін-
ня організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Деркач Алла Юхимівна за погодженням із прокурором другого від-
ділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, Департаменту протидії злочинам, вчинених в умо-
вах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Сосонською 
Анною Іванівною у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК Украї-
ни у рамках досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42021000000001845 від 06.09.2021 повідомляє про підозру Губа-
нова Олега Володимировича, 29.06.1964 року народження, уродженця 
м. Горлівка, Донецької області, місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Нестерова, 126, кв. 45, громадянина України у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України 
(державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином Украї-
ни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканос-
ті, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України, а саме перехід на бік ворога в період збройного конфлікту), 
та ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого зако-
ном збройного формування) серед іншого по факту того, що Губанов 
О.В. починаючи з 14 квітня 2014 року, перебуваючи на тимчасово оку-
пованій території України у м. Горлівка Донецької області, усвідомлюю-
чи, що між Російською Федерацією та Україною з 20 лютого 2014 ро-
ку триває міжнародний збройний конфлікт, а терористична організація 
«ДНР» і її структурні підрозділи є ворогом для України, в порушення по-
ложень ст.ст. 17, 65 і 68 Конституції України, перейшов на бік ворога, а 
саме вступив у м. Горлівка, Донецької області до не передбаченого за-
коном збройного формування у складі терористичної організації «ДНР», 
створеного на базі Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій облас-
ті, зобов’язався дотримуватися встановлених правил поведінки і викону-
вати визначені йому функції та сприяв керівникам вищезазначеного не 
передбаченого законом збройного формування у виконанні їх функцій.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-gubanovu-ov. 

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу управлін-
ня організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Деркач Алла Юхимівна за погодженням із прокурором другого від-
ділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, Департаменту протидії злочинам, вчинених в умо-
вах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Сосонською 
Анною Іванівною у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК Укра-
їни у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 повідомляє про підозру Здрилю-
ку Сергію Анатолійовичу, 23.07.1972 року народження, уродженцю с. 
Фронтівка, Вінницької області, місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Калініна, 4, громадянину України у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, 
тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, 
державній, економічній та інформаційній безпеці України, а саме пере-
хід на бік ворога в період збройного конфлікту), та ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формуван-
ня) серед іншого по факту того, що Здрилюк С.А. починаючи з 14 квітня 
2014 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. 
Горлівка Донецької області, усвідомлюючи, що між Російською Федера-
цією та Україною з 20 лютого 2014 року триває міжнародний збройний 
конфлікт, а терористична організація «ДНР» і її структурні підрозділи є 
ворогом для України, в порушення положень ст.ст. 17, 65 і 68 Консти-
туції України, перейшов на бік ворога, а саме вступив у м. Горлівка, До-
нецької області до не передбаченого законом збройного формування у 
складі терористичної організації «ДНР», створеного на базі Горлівсько-
го МУ ГУМВС України в Донецькій області, зобов’язався дотримуватися 
встановлених правил поведінки і виконувати визначені йому функції та 
сприяв керівникам вищезазначеного не передбаченого законом зброй-
ного формування у виконанні їх функцій.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-zdrilyuku-sa.

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу управлін-
ня організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Деркач Алла Юхимівна за погодженням із прокурором другого від-
ділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, Департаменту протидії злочинам, вчинених в умо-
вах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Сосонською 
Анною Іванівною у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК Украї-
ни у рамках досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 42021000000001845 від 06.09.2021 повідомляє про підозру Мохо-
ва Тимофія Юрійовича, 21.08.1992 року народження, уродженця м. До-
нецьк, місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Кірова, 5, 
кв. 5, громадянина України у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто діяння, умис-
но вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, еко-
номічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік воро-
га в період збройного конфлікту), та ч. 2 ст. 260 КК України (участь у ді-
яльності не передбаченого законом збройного формування) серед ін-
шого по факту того, що Мохов Т.Ю. починаючи з квітня 2014 року, пере-
буваючи на тимчасово окупованій території України у м. Горлівка Доне-
цької області, усвідомлюючи, що між Російською Федерацією та Укра-
їною з 20 лютого 2014 року триває міжнародний збройний конфлікт, а 
терористична організація «ДНР» і її структурні підрозділи є ворогом для 
України, в порушення положень ст.ст. 17, 65 і 68 Конституції України, пе-
рейшов на бік ворога, а саме вступив у м. Горлівка, Донецької області до 
не передбаченого законом збройного формування у складі терористич-
ної організації «ДНР», створеного на базі Горлівського МУ ГУМВС Укра-
їни в Донецькій області, зобов’язався дотримуватися встановлених пра-
вил поведінки і виконувати визначені йому функції та сприяв керівни-
кам вищезазначеного не передбаченого законом збройного формуван-
ня у виконанні їх функцій.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
moxovu-tyu. 

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу управлін-
ня організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Деркач Алла Юхимівна за погодженням із прокурором другого від-
ділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, Департаменту протидії злочинам, вчинених в умо-
вах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Сосонською 
Анною Іванівною у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК Укра-
їни у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 повідомляє про підозру Семі-
братову Аліну Володимирівну, 20.03.1995 року народження, уроджен-
ку м. Горлівка, місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Нестерова, 27, громадянку України у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто діян-
ня, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік во-
рога в період збройного конфлікту), та ч. 2 ст. 260 КК України (участь у 
діяльності не передбаченого законом збройного формування) серед ін-
шого по факту того, що Семібратова А.В. починаючи з середини квіт-
ня 2014 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у  
м. Горлівка Донецької області, усвідомлюючи, що між Російською Фе-
дерацією та Україною з 20 лютого 2014 року триває міжнародний зброй-
ний конфлікт, а терористична організація «ДНР» і її структурні підрозді-
ли є ворогом для України, в порушення положень ст.ст. 17, 65 і 68 Кон-
ституції України, перейшла на бік ворога, а саме вступила у м. Горлівка, 
Донецької області до не передбаченого законом збройного формування 
у складі терористичної організації «ДНР», створеного на базі Горлівсько-
го МУ ГУМВС України в Донецькій області, зобов’язалася дотримувати-
ся встановлених правил поведінки і виконувати визначені їй функції та 
сприяла керівникам вищезазначеного не передбаченого законом зброй-
ного формування у виконанні їх функцій.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
semibratovii-av. 

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу управлін-
ня організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Деркач Алла Юхимівна за погодженням із прокурором другого від-
ділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, Департаменту протидії злочинам, вчинених в умо-
вах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Сосонською 
Анною Іванівною у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК Укра-
їни у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 повідомляє про підозру Паро-
вшиника Вячеслава Івановича, 07.06.1979 року народження, уродженця  
м. Горлівка, місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Бі-
ологічна, 17, громадянина України у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто діян-
ня, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік во-
рога в період збройного конфлікту), та ч. 2 ст. 260 КК України (участь у 
діяльності не передбаченого законом збройного формування) серед ін-
шого по факту того, що Паровшиник В.І. починаючи з 14 квітня 2014 ро-
ку, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Горлів-
ка Донецької області, усвідомлюючи, що між Російською Федерацією 
та Україною з 20 лютого 2014 року триває міжнародний збройний кон-
флікт, а терористична організація «ДНР» і її структурні підрозділи є во-
рогом для України, в порушення положень ст.ст. 17, 65 і 68 Конститу-
ції України, перейшов на бік ворога, а саме вступив у м. Горлівка, До-
нецької області до не передбаченого законом збройного формування у 
складі терористичної організації «ДНР», створеного на базі Горлівсько-
го МУ ГУМВС України в Донецькій області, зобов’язався дотримуватися 
встановлених правил поведінки і виконувати визначені йому функції та 
сприяв керівникам вищезазначеного не передбаченого законом зброй-
ного формування у виконанні їх функцій.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
parovsiniku-vi . 

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу управлін-
ня організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Деркач Алла Юхимівна за погодженням із прокурором другого від-
ділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинува-
чення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах 
збройного конфлікту, Департаменту протидії злочинам, вчинених в умо-
вах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Сосонською 
Анною Іванівною у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України 
у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
42021000000001845 від 06.09.2021 повідомляє про підозру Нікітіну Ро-
ману Анатолійовичу, 02.04.1985 року народження, уродженця м. Горлів-
ка, місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Українська, 
85, кв. 11, громадянина України у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто діян-
ня, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік во-
рога в період збройного конфлікту), та ч. 2 ст. 260 КК України (участь у 
діяльності не передбаченого законом збройного формування) серед ін-
шого по факту того, що Нікітін Р.А. з середини квітня 2014 року, пере-
буваючи на тимчасово окупованій території України у м. Горлівка Доне-
цької області, усвідомлюючи, що між Російською Федерацією та Укра-
їною з 20 лютого 2014 року триває міжнародний збройний конфлікт, 
а терористична організація «ДНР» і її структурні підрозділи є ворогом 
для України, в порушення положень ст.ст. 17, 65 і 68 Конституції Укра-
їни, діючи умисно та добровільно, усвідомлюючи протиправність сво-
їх дій, добровільно вступив до незаконно створеного структурного під-
розділу «МВД ДНР», що входив до не передбаченого збройного форму-
вання у складі терористичної організації «ДНР», створеного на базі за-
хопленого Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, вико-
нував функції щодо організації незаконного позбавлення волі громадян 
України, а саме проукраїнських активістів, військовослужбовців України, 
а також інших осіб, яких в подальшому незаконно утримували в адміні-
стративній будівлі Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, 
чим сприяв керівникам не передбаченого збройного формування у ви-
конанні їх функцій.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
nikitinu-ra.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Губанов Олег Володимирович, 29.06.1964 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 
13.09.2022 та 14.09.2022 на 10.00 годину до старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відді-
лу (розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідуван-
ня злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції 
України капітана поліції Деркач Алли Юхимівни в каб. № 7 приміщення Головного слідчого управління На-
ціональної поліції України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51 для до-
питу в якості підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 18/1/2 Офісу Генерального прокурора Анна СОСОНСЬКА

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Здрилюк Сергій Анатолійович, 23.07.1972 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 
13.09.2022 та 14.09.2022 о 09.00 годині до старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відді-
лу (розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідуван-
ня злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції 
України капітана поліції Деркач Алли Юхимівни в каб. № 7 приміщення Головного слідчого управління На-
ціональної поліції України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51 для до-
питу в якості підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 18/1/2 Офісу Генерального прокурора Анна СОСОНСЬКА
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 31 серпня 2022 ро-
ку в кримінальному провадженні № 22022220000002548 від 29.07.2022 складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно якого громадянин України Карпенко Ігор Ілліч, 28.04.1967 р.н., підозрю-
ється у передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Повний текст по-
відомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщу-
ватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/ 
categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Карпенко Ігор Ілліч, 28.04.1967 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримі-
нального процесуального кодексу України, 07, 08 та 09 вересня 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необ-
хідно з’явитися  до слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2 
для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якос-
ті підозрюваного, а також вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою з додатками до нього у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 22022220000002548 від 29.07.2022 за ч. 4 ст. 111-1  КК України. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття на виклик слідчого, у тому числі — можливість застосування приводу, вказані 
у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України.

Слідчий УСБУ в Харківській області Данило СКРЕБЦОВ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні, 

внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 7 ст. 111-1  КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Кошан Мак-
сим Олександрович, 23.11.1997 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Комінтер-
ну, 6, раніше не судимий підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних пра-
воохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розмі-
щуватиметься 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний  Кошан Максим Олександрович, 23.11.1997 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська об-

ласть, м. Рубіжне, вул. Комінтерна 6, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Те-
ліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни на 12.09.2022 о 12:00 год., на 13.09.2022 о 12:00 год., на 14.09.2022 о 12:00 год. (для отримання письмового 
повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). 

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

Старший слідчийТретього слідчого відділу Юрій ЄРМАКОВ

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

їни  повідомляю, що 30.08.2022 в кримінальному провадженні внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222090000024 
від 04.07.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким громадянка України  Лагоша Наталія Володимирівна, 10.04.1963 
р.н., підозрюється в тому, що добровільно зайняла посаду так званого  
«начальника відділу тимчасової адміністрації» держави-агресора, неза-
конно створеної на території м. Ізюма Ізюмського району Харківської об-
ласті, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністра-
тивно-господарських функцій, а саме контролю ведення документообігу 
«тимчасової адміністрації», на якій перебувала до кінця липня 2022 ро-
ку, тобто у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передба-
ченого  ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Лагоша Наталія Володимирівна 10.04.1963 р.н., 

у відповідності до ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитись 01.09.2022, 
06.09.2022, 07.09.2022 о 10 год. до кабінету № 74 ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП 
в Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Балашівський, 12, 
для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а також вру-
чення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою з додатками до нього, в рамках кримінального провадження  
№ 12022222090000024 від 04.07.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України в якос-
ті підозрюваного. 

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

ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська від 08.08.2022 (судова справа № 201/5134/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42022130000000096 від 19.04.2022 стосовно підозрюваної Попо-
вої Анастасії Олександрівни, 14 жовтня 1992 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудо-
вого розслідування підозрюваній Поповій Анастасії Олександрівні, 14 жов-
тня 1992 року народження, необхідно з’явитись 06.09.2022 о 10:00 до Лу-
ганської обласної прокуратури, яка розташована на період воєнного стану 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Москворецька 
19, каб. 510 для вручення повідомлення про завершення досудового роз-
слідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів 
іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження.  

Також, Поповій А. О. необхідно з’явитись 07.09.2022 о 10:00 до Луган-
ської обласної прокуратури, за вищевказаною адресою для вручення обви-
нувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібран-
ня розписки про їх отримання.

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0954963432, lug.prok.office@
gmail.com.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гурін Юрій Григорович, 02.02.1950 р.н., зареєстрований 

та проживаючий за адресою: місто Севастополь вулиця Корчагіна, 40, квар-
тира 60, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133-135 КПК України викликаєть-
ся із захисником 07.09.2022 на 12:00 год. до старшого слідчого в особливо 
важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань Загамули Вадима Вікторовича за адресою: місто Київ, вулиця Си-
мона Петлюри, будинок 15, кабінет № 211, номер телефону: 097 176 21 77, 
для допиту в якості підозрюваного та проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42017101060000196 від 
22.09.2017.

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

Старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР В. Загамула

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю  
«Інститут геотехнологій «Інготех ЛТД»

Антимонопольний комітет України 28.07.2022 № 162-р прийняв рі-
шення про залишення рішення адміністративної колегії Полтавсько-
го обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України від 30.09.2019 № 66/33-р/к у справі № 66-1-50/41-19 без змін.

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному веб-сайті 
Комітету https://аmсu.gov.uа у розділі Законодавство — Рішення АМКУ.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Бондаренку Сергію Володимировичу, 15.03.1979 року народження, 
уродженцю м. Запоріжжя, громадянину України, який зареєстрований 
за адресою: м. Харків, бул. Грицевця, 20, кв. 83, 30.08.2022 повідомле-
но про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 
25.11.2013 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 
ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340;  ч. 4 ст. 41, 
ч. 2 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК 
України, а саме, на виконання явно злочинного наказу, у незаконному 
перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демон-
страцій, вчиненому службовою особою; перевищенні влади та службо-
вих повноважень, що спричинили тяжкі наслідки; закінченому замаху 
на умисні вбивства двох і більше осіб способом, небезпечним для жит-
тя багатьох осіб; спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження 
та вчиненні терористичного акту, що призвів до настання тяжких наслід-
ків та загибелі людей.

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

Слідчий ДБР А. Рубан 
(044) 365 40 00

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчи-

нених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного 
бюро розслідувань Карпов Е.О., розглянувши матеріали кримінального 
провадження № 42014100020000046 від 25.02.2014, за погодженням із 
прокурором першого відділу процесуального керівництва Департамен-
ту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням 
та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних проваджен-
нях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 
роках, Офісу Генерального прокурора Саричевим Д.Д., відповідно до 
ст.ст. 40, 42, 110, 276 - 278 КПК України 31.08.2022 повідомив Курінно-
му Анатолію Володимировичу, 24.04.1959 року народження, уроджен-
цю м. Донецьк, громадянину України, який зареєстрований за адре-
сою: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 5, останні відомі місця проживання:  
м. Донецьк, вул. Орджонікідзе, 8, кв. 2, та Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Носулі, 18, раніше не судимому, про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ст. 340 КК Укра-
їни, а саме про те, що він підозрюється в організації незаконного пере-
шкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстра-
цій, вчиненому службовою особою.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального 
досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

Слідчий ДБР  Е. Карпов 
(044) 365 40 00

До уваги товариство з обмеженою відповідальністю «АРМБУДСЕРВІС»  
та товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН»

Антимонопольний комітет України 11.08.2022 № 173-р прийняв рішен-
ня про скасування рішення адміністративної колегії Луганського облас-
ного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
12.11.2019 № 35-р/к у справі № 38, а справу № 38 передати на новий роз-
гляд до Східного міжобласного територіального відділення Антимонополь-
ного комітету України.

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному веб-сайті 
Комітету https://аmсu.gov.uа у розділі Законодавство — Рішення АМКУ.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 
року народження, за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч.1 КК України, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 09.09.2022 
року о 12 годині 00 хвилин, 28.09.2022 року о 13 годині 30 хвилин, 
05.10.2022 року о 13 годині 30 хвилин, в залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Вироком Святошинського районного суду м. Києва від 25.08.2022 ро-

ку ГРАДОВУ Ольгу Григорівну визнано винуватою у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Законів № 1183-VІІ від 

08 квітня 2014 року та № 1689-VІІ від 07 жовтня 2014 року), за якою при-

значено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з кон-

фіскацією всього належного їй майна.

Суддя С. І. Дячук

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, який народився 
02.05.1975 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ві-
льямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликається у судове засідання, яке відбудеться 09.09.2022 року о 12 годи-
ні 30 хвилин, у залі судових засідань №231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинувачених.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Втрачене посвідчення інваліда 

війни ІІ групи ААБ №006619, 

видане 10.09.2008 року на ім’я 

Ярмоленко Олександр 

Васильович,

вважати недійсним.

Втрачений кваліфікаційний 

сертифікат інженера-

проектувальника на ім’я 

Демяненко Ольга Іванівна 

за номером АР 017810 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Нікітін Роман Анатолійович, 02.04.1985 року на-
родження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесу-
ального кодексу України Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022 
та 14.09.2022 на 12.00 годину до старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, учинених в умо-
вах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочи-
нів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управ-
ління Національної поліції України капітана поліції Деркач Алли Юхи-
мівни в каб. № 7 приміщення Головного слідчого управління Націо-
нальної поліції України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Ва-
лерія Лобановського, 51 для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 в якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 18/1/2 Офісу Генерального прокурора  
Анна СОСОНСЬКА

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Паровшиник Вячеслав Іванович, 07.06.1979 ро-
ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального 
процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 
13.09.2022 та 14.09.2022 на 13.00 годину до старшого слідчого в осо-
бливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, учине-
них в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідуван-
ня злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчо-
го управління Національної поліції України капітана поліції Деркач Алли 
Юхимівни в каб. № 7 приміщення Головного слідчого управління Націо-
нальної поліції України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Ва-
лерія Лобановського, 51 для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 в якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 18/1/2 Офісу Генерального прокурора  
Анна СОСОНСЬКА

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Семібратова Аліна Володимирівна, 20.03.1995 
року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального 
процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 
13.09.2022 та 14.09.2022 на 14.00 годину до старшого слідчого в осо-
бливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, учине-
них в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідуван-
ня злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчо-
го управління Національної поліції України капітана поліції Деркач Алли 
Юхимівни в каб. № 7 приміщення Головного слідчого управління Націо-
нальної поліції України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Ва-
лерія Лобановського, 51 для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42021000000001845 від 06.09.2021 в якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор відділу 18/1/2 Офісу Генерального прокурора  
Анна СОСОНСЬКА
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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
Громадянин України Бахтин Євген Сергійович, 09.05.1990 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000190 від 
22.04.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бахтин Євген Сергійович, 09.05.1990 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 вересня 
2022 року на 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозаць-
ка, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 62022050020000190 від 22.04.2022, в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України.

____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Шолух Юлія Миколаївна, 15.07.1988 р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022130000000068 від 
09.03.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Шолух Юлія Миколаївна, 15.07.1988 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 вересня 
2022 року на 11:30 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозаць-
ка, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42022130000000068 від 09.03.2022, в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України.

____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Циганок Антон Русланович, 09.09.1997 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за №62022050020000180 від 
20.04.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Циганок Антон Русланович, 09.09.1997 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозаць-
ка, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №62022050020000180 від 20.04.2022, в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України.

____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Хурда Сергій Вікторович, 16.02.1996 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за №62022050020000181 від 
20.04.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Хурда Сергій Вікторович, 16.02.1996 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 вересня 
2022 року на 10:30 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозаць-
ка, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №62022050020000181 від 20.04.2022, в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України.

____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Трошка Микола Олександрович, 02.05.1990 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000277 від 
24.06.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Трошка Микола Олександрович, 02.05.1990 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 
вересня 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокаці-
єю у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 62022050020000277 від 24.06.2022, в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

м. Дніпро        «31» серпня 2022 року

Слідчий 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у 
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях лейтенант юстиції Овдієнко Ярослав Олегович, розглянувши 
матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 28.02.2022, встановивши наявність достатніх доказів для по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відпо-
відно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:
Абачева Еседуллу Абдулмуміновича, 13.06.1968 року народжен-

ня, громадянина Російської Федерації, уродженця с. Зільдік, Хівсько-
го району, Республіки Дагестан, РФ, зареєстрованого за адресою: РФ,  
м. Волгоград, вул. Качинцева, буд. 108а, — 

про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: 
ч. 3 ст. 110 КК України, тобто умисних діях, вчинених з метою зміни меж 
території та державного кордону України на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником 
влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибе-
лі людей та інших тяжких наслідків; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, 
тобто веденні агресивної війни, за попередньою змовою групою осіб.

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

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

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

ний Абачев Еседулла Абдулмумінович, 13.06.1968 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: РФ, м. Волгоград, вул. Качинцева, буд. 
108а, на 12 год. 00 хв. 06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022 до слідчого від-
ділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях за адресою: 
м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для отримання письмового повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень у криміналь-
ному провадженні № 42022130000000023 від 28.02.2022 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України та  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, допиту як підозрюваного, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

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

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

Ярослав ОВДІЄНКО

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подозрении в совершении преступления 

г. Днепр      «31» августа 2022 года

Следователь 1 отделения следственного отдела 3 управления  
(с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области) ГУ СБУ в Донецкой 
и Луганской областях лейтенант юстиции Овдиенко Ярослав Олегович, 
рассмотрев материалы досудебного расследования в уголовном произ-
водстве № 4202213000000023, внесенного в Единый реестр досудебных 
расследований 28.02.2022, установив наличие достаточных оснований 
для уведомления о подозрении в совершении уголовных правонаруше-
ний, в соответствии со ст. ст. 42, 276, 277, 278 УПК Украины, —

УВЕДОМЛЯЕТ:
Абачева Эседуллу Абдулмуминовича, 13.06.1968 года рождения, 

гражданина Российской Федерации, уроженца с. Зильдик, Хивского ра-
йона, Республики Дагестан, РФ, зарегистрированного по адресу: РФ, г. 
Волгоград, ул. Качинцева, дом 108а, —

о подозрении в совершении уголовных правонарушений, 
предусмотренных: ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть умышленных дей-
ствий, совершённых с целью изменения пределов территории и госу-
дарственной границы Украины в нарушение порядка, установленного 
Конституцией Украины, осуществлённых лицом, являющимся предста-
вителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что приве-
ло к гибели людей и другим тяжким последствиям; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
437 УК Украины, то есть ведения агрессивной войны по предваритель-
ному сговору группой лиц.

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

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

Повестка о вызове подозреваемого
На основании ст. ст. 133, 135, 137 УПК Украины вызывается 

подозреваемый Абачев Эседулла Абдулмуминович, 13.06.1968 г.р., 
зарегистрированный и проживающий по адресу: РФ, г. Волгоград,  
ул. Качинцева, дом. 108а, на 12 ч. 00 мин. 06.09.2022, 07.09.2022, 
08.09.2022 в следственный отдел 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Лу-
ганской областях по адресу: г. Днепр, площадь Шевченка, д. 7 для полу-
чения письменного уведомления о подозрении в совершении уголовно-
го правонарушения в уголовном производстве № 42022130000000023 
от 28.02.2022 по признакам уголовного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 110 УК Украины и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины, 
допроса как подозреваемого, а также проведение других следственных 
и процессуальных действий в указанном уголовном производстве.

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

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

Ярослав ОВДИЕНКО

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

повідомляю, що 30.08.2022, у кримінальному провадженні 
№ 22022220000002618 від 12.08.2022, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким, громадянин України Леснікову Миколі 
Петровичу, 02.03.1963 року народження, який підозрюється у добро-
вільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної  з вико-
нанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупова-
ній території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресо-
ра, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в органі-
зації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимча-
сово окупованій території або публічні заклики до проведення таких не-
законних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій тери-
торії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про підозру та 
пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщу-
ватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Леснікову Миколі Петровичу, 02.03.1963 року народження, гро-

мадянину України, зареєстрованому за адресою: Харківська об-
ласть, м.Вовчанськ, вул.Привокзальна,3 кв.3, у відповідності до ст. ст. 
133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 
05.09.2022, о 10 год. 00 хв. 06.09.2022, о 10 год. 00 хв. 07.09.2022, до 
слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області (м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, буд. 2), для вручення Вам письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також для участі у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження 
№ 22022220000002618. Поважні причини неприбуття та наслідки не-
прибуття, у тому числі — можливість застосування приводу, вказані у  
ст. ст. 138, 139, 140 КПК України. 

Слідчий слідчого відділу Управління  
СБ України в Харківській області 

лейтенант юстиції Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ

Оголошення про Стратегічну екологічну оцінку (СЕО)
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з ме-

тою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Удач-
ненська селищна рада Покровського району Донецької області оприлюд-
нює для громадського обговорення розроблене СЕО для детального пла-
ну території земельної ділянки  для розміщення породного відвалу роз-
ташованої на території Удачненської селищної ради Покровського райо-
ну Донецької області ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВА-
РИНСЬКА».

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до 
частини четвертої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку»  громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земель-
ної ділянки  для розміщення породного відвалу розташованої на терито-
рії Удачненської селищної ради Покровського району Донецької області 
ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» розпочато з 
дня її оприлюднення на сайті Удачненської селищної ради Покровсько-
го району Донецької області: https://udachnenska-gromada.gov.ua/ у роз-
ділі «Оголошення».

На даний час слухання та обговорення розробленого СЕО тривають. 
З розробленим СЕО можна ознайомитися за посиланням https://

udachnenska-gromada.gov.ua/konsultacii-z-gromadkistju-09-25-03-15-06-2022/
Громадські обговорення у вигляді круглого столу відбудуться через 

тридцять днів після оприлюднення цього оголошення в адміністративно-
му приміщенні Удачненської селищної ради за адресою: смт Удачне, вул. 
Залізнична, 53.

Селищний голова Валерій Дугельний

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
для участі у допиті

Київською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється проце-
суальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному про-
вадженні № 12013170480003022 від 24.05.2013 за підозрою Днепров-
ської Г. І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 
3 ст. 191, ч. 1 366 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті під-
озрюваної Днепровської Г. І. та проведенні інших процесуальних дій.

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України 
Днепровська Галина Іванівна, 01.05.1965 року народження, (останнє ві-
доме місце проживання на території України: м. Одеса, вул. Академі-
ка Корольова, 104, кв. 106), на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 02.09.2022 о 12 год. 00 хв., 05.09.2022 о 
12 год. 00 хв. та 08.09.2022 о 12 год. 00 хв. до прокурора Київської 
окружної прокуратури м. Одеси Колєсніченко А. О. (0487050897) за 
адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 10, для участі у допиті та прове-
денні інших процесуальних дій в межах кримінального провадження  
№ 12013170480003022 від 24.05.2013. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачено статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рів-
не, вул. Шкільна,1) перебуває кримінальне провадження 22022180000000072 
(номер провадження 1-кп/569/1373/22, справа 569/8770/22) про обвинувачен-
ня Григоряна Ваагна Масніковича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Яковлєв Дмитро Ві-
кторович викликає обвинуваченого Григоряна Ваагна Масніковича , 04.09.1973 
р.н., уродженця Вірменії, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Столбуна, 47, у судові засідання, які визначено судом на та-
кі дати: 11 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв., 15 вересня 2022 року о 10 год. 
00 хв., 16 вересня 2022 року о 10 год. 30 хв., 28 вересня 2022 року о 14 год. 00 
хв., 05 жовтня 2022 року о 14 год. 00 хв., 12 жовтня 2022 року о 14 год. 00 хв., 
21 жовтня 2022 року о 14 год. 00 хв., та відбудеться в приміщенні Рівненського 
міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шеменєв Артем Олексійович, 06.05.2002 року народження, зареє-

стрований за адресою: Воронезька область, Новохоперський район, 
селище Новохоперське, вулиця Базарна, буд. 10, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 15 верес-
ня 2022 року о 10 год 00 хв до Головного слідчого управління Наці-
ональної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 
каб. 646, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000553 від 10.05.2022.

Поважні причини неприбуття особи на виклик згідно статті 138 КПК 
України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого 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 тимчасо-
во 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 осо-

би на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

прибуття до суду. 
Наслідки неприбуття на виклик, передбачені статтею 139 КПК Укра-

їни:
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-

ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут-
тя, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку 
неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

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

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження

Старший слідчий в ОВС Ільміра ЧЕРЕДНИК 
тел: 0442561513

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропе-
тровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 16.08.2022 ро-
ку ухвалено відкласти підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №62022050030000186 від 18.04.2022 року, за обвинува-
ченням Волошина Артема Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (справа  
№ 199/5157/22). Обвинуваченому Волошину А.А. необхідно прибути до 
суду в підготовче судове засідання на 11-00 годину 09.09.2022 року.

Обвинувачений Волошин А.А., останнє відоме місце проживання: 
Донецька обл., Маріупольський район, смт. Нікольське, вул. Яросла-
ва Мудрого, б. 171, може отримати копію ухвали про призначення під-
готовчого судового засідання в суді або ознайомитися з його зміс-
том в Єдиному державному реєстрі судових рішень (пошук за номе-
ром справи). 

Головуючий суддя Н. В. Машкіна
________________________________________________________

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Горгулю 
Сергія Івановича, 30.07.1972 року народження, уродженця м. Алчевськ, 
Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 20-а, проживаючого за адресою: м. Дні-
про, вул. Ю. Савченко, 97-а/26, як обвинуваченого у підготовче  судове 
засідання по кримінальному провадженню №42016040000000902, яке 
призначено на 10 год. 00 хв. 08 вересня 2022 року. 

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: 49 000, 
м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18-а, каб. 21 під головуванням судді 
Мельниченко С. П.

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

________________________________________________________

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1 -кп/185/107/22, справа № 185/8889/17 
за обвинуваченням Полякової Лариси Петрівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено за адресою:  вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград 
Дніпропетровська область.

Обвинувачена Полякова Лариса Петрівна викликається для участі 
в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 09 вересня 2022 
року о 09.00 год., у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. С. Мицак
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +6..+11 +13..+18 Черкаська +7..+12 +13..+18
Житомирська +6..+11 +13..+18 Кіровоградська +7..+12 +16..+21
Чернігівська +5..+10 +14..+19 Полтавська +7..+12 +16..+21
Сумська +5..+10 +14..+19 Дніпропетровська +9..+14 +20..+25
Закарпатська +8..+13 +13..+18 Одеська +11..+16 +16..+21
Рівненська +6..+11 +13..+18 Миколаївська +10..+15 +20..+25
Львівська +6..+11 +12..+17 Херсонська +11..+16 +23..+28
Івано-Франківська +5..+10 +12..+17 Запорізька +11..+16 +22..+27
Волинська +6..+11 +13..+18 Харківська +10..+15 +19..+24
Хмельницька +6..+11 +12..+17 Донецька +11..+16 +21..+26
Чернівецька +5..+10 +12..+17 Луганська +10..+15 +20..+25
Тернопільська +6..+11 +12..+17 Крим +13..+18 +21..+26
Вінницька +7..+12 +13..+18 Київ +8..+10 +1..+18

Укргiдрометцентр

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Пастушенка Ми-
колу Михайловича, 22.08.1960 року народження в судове засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/331/369/2022 за обвинуваченням 
Пастушенка М.М. у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відбудеться 13.09.2022 року об 
11 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, ву-
лиця Олександрівська, 6. 

Суддя Стратій Є. В.

Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті Миргородської Валенти-

ни Володимирівни, померлої 28.10.2021 року. Усіх спадкоємців викликаємо до 

приватного нотаріуса ДМНО Аршава І. О. (49107, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.78, 

оф.З, т.0505205667) з питань оформлення спадщини.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-
нин України Пискун Андрій Сергійович, 16.05.1983 р.н., проживаючий 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. ім. Грушевського, б. 35 
о 10 годині 00 хвилин 06, 07 та 08 вересня 2022 до Луганської обласної 
прокуратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 5-а, для вручення письмового повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№42022132590000035 від 08.07.2022, допиту у якості підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України. 

Повістка про виклик Семенчева І. Г.

Повістка про виклик громадянина України Семенчева Ігоря Гри-
горовича, 02.09.1958 року народження, відповідно до вимог ст. 133, 
135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, про те, що 
останньому необхідно з’явитися 05.09.2022 та 06.09.2022 о 10 годи-
ні 00  хвилин, у кримінальному провадженні №42022102070000212, ві-
домості щодо якого 08.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України для вручення письмового пові-
домлення про підозру та допиту в якості підозрюваного до СВ УП в ме-
трополітені ГУНП у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 20, 
з собою необхідно мати документ, який посвідчує особу.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Гайдар Леонід Миколайович, 13.06.1962 
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022000000000371 від 08.03.2022 у здійсненні активної участі в 
організації та проведенні заходів політичного характеру, здійсненні ін-
формаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її оку-
паційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації та збройних формувань, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК 
України, а також у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з вико-
нанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупо-
ваній території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агре-
сора, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Гайдар Леонід Миколайович, 13.06.1962 р.н., 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального 
кодексу України Вам необхідно з’явитися 12, 13, 14 вересня 2022 ро-
ку об 11:00 год. до прокурора відділу Офісу Генерального прокуро-
ра Калініна Є.В. (мобільний телефон 0-96-010-63-53) каб. № 418 при-
міщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за адресою: 
бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000371 від 08.03.2022 в якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області у провадженні 

№ 12014100080007021 від 13.08.2014, встановивши наявність достат-
ніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопору-
шення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України

ПОВІДОМИВ
Каминіна Валерія Вікторовича, 03.05.1975 року народження, уро-

дженця м. Донецьк Донецької області, громадянина України, рані-
ше не судимого, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. 230 Стрілецької Дивізії, буд. 36,  кв. 36 про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 2 
ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 149 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-
чені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції України

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

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

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається на 
12.09.2022 о 09:00, 13.09.2022 о 09:00, 14.09.2022 о 09:00,  до  слідчо-
го управління Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Мандрика, буд. 7 для допиту в якості підозрюваного в рамках кри-
мінального провадження № 12014100080007021 від 13.08.2014.

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

Приватний нотаріус Звенигородського району нотаріального окру-

гу Черкаської області Білоус В. П. повідомляє спадкоємців померлої 

11.02.2022 року Маліцької Ольги Тимофіївни про заведення до її майна 

спадкової справи, та, викликає її спадкоємців для оформлення спад-

щини. Контактні дані: 20603, Черкаська область, Звенигородський ра-

йон, місто Шпола, вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел 0972627860.

Друга Новомосковська державна нотаріальна контора Дніпропе-
тровської області повідомляє про відкриття спадщини після смерті 
Малащук Галини Миколаївни, 25.10.1947 р.н., померлої 16.10.2015 ро-
ку. Просимо її спадкоємця за заповітом Малащук Анатолія Петровича, 
1968 р.н., прибути до нотаріальної контори за адресою: м. Новомос-
ковськ, Дніпропетровської області, площа Героїв, буд. 1. Після спливу 
30 календарних днів з дня публікації свідоцтво про право на спадщину 
буде видане спадкоємцю, який прийняв спадщину.


	2_p1
	2_p2
	2_p3
	2_p4
	2_p5
	2_p6
	2_p7
	2_P8
	2_P9
	2_P10
	2_P11
	2_P12

