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Берлін залишається надійним союзником Києва
ПЛІЧ-О-ПЛІЧ. Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в питаннях військової  
й фінансової допомоги

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Постачання зброї для Зброй-
них сил України, провокації 

росії на Запорізькій атомній елек-
тростанції, фінансова та гумані-

тарна підтримка України, євро-
інтеграція нашої держави, відбу-
дова України. Ці та інші важли-
ві питання стояли на порядку ден-
ному офіційного візиту Прем’єр-
міністра Дениса Шмигаля до Ні-
меччини. Під час зустрічі в Бер-

ліні з федеральним президентом 
Німеччини Франком-Вальтером 
Штайнмаєром очільник україн-
ського уряду насамперед подяку-
вав країні-союзниці за вже надану 
військову, фінансову, гуманітар-
ну підтримку, а також політичну. 

Денис Шмигаль наголосив на не-
обхідності збільшення постачання 
важкої військової техніки союзни-
ками.

«Реактивні системи залпового 
вогню MARS II та самохідні арти-
лерійські установки Panzerhaubitze 

2000, які передала Німеччина, добре 
показали себе на полі бою, і ми спо-
діваємося на збільшення постачан-
ня важкого озброєння. Восени 
очікується передача надсу-
часної системи ППО німець-
кого виробництва IRIS-T. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІГОР КУЗІН:
«Уже третій рік поспіль 

у вересні відбувається 
підвищення рівня 

захворюваності на 
COVID-19, і спадати він  

почне в березні-квітні, 
а може, і на 

початку травня».

У Британії новий 
прем’єр

ВИБОРИ. Члени консервативної партії обрали главу міністер-
ства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс новим ліде-
ром партії й наступним прем’єр-міністром країни. Як повідомляє 
Укрінформ, про це заявив голова парламентської групи від кон-
сервативної партії в Палаті громад Великої Британії «Комітет 
1922» Грем Бреді.

«Ріші Сунак — 60 339 голосів, Ліз Трасс — 81 326 голосів. Ого-
лошую, що Ліз Трасс обрано лідером консервативної партії», — 
сказав він. Тобто Ліз Трасс здобула 57,4% голосів.

Після затвердження на посаді глави уряду вона стане третьою 
в історії Великої Британії жінкою на посаді прем’єр-міністра. Її по-
передник Борис Джонсон очолював британський уряд із 24 лип-
ня 2019 року. Очікують, що у вівторок, 6 вересня, королева Вели-
кої Британії Єлизавета II у своїй резиденції Балморал (Шотландія) 
затвердить Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра. Як повідомляв 
Укрінформ, 7 липня Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з 
посади прем’єр-міністра та лідера консервативної партії.

1115 переможців
визначено за підсумками урядового 

проєкту «єРобота», які отримають 
від держави гранти на відкриття 
та розвиток бізнесу, повідомляє 

Мінекономіки
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.  У Брюсселі пройшло восьме засідання Ради 
асоціації Україна — ЄС

Київ заявив про свої 
очікування щодо 
відкриття переговорів 
про вступ у ЄС 
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Лауреат премії «Національна 
легенда України» пожежник Ігор 
Івасиків розповідає не лише 
про себе, а й про екстремальну 
роботу в Миколаєві

З ПЕРШИХ ВУСТ

«Урядовий кур’єр» зібрав 
думки експертів про  
оподаткування допомоги,  
яку отримують наші біженці  
за кордоном 5 

КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

Вокаліст гурту «Бумбокс» 
Андрій Хливнюк 
поділився думками про 
війну, службу та плани 
після Перемоги

Заступник міністра охорони здоров’я — головний 
державний санітарний лікар України про зростання 
захворюваності на коронавірусну недугу
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ДОКУМЕНТИ

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

12.05.2022 за № 22022000000000211 за підозрою Алєєва О.О., Білоконь Л.Ф., Бобришева В.М., Великосельського Є.В., Гаркуши Г.О., Горєло-
ва К.В., Малиновського Р.О., Морозик У.С., Мофи В.В., Новохижного С.М., Одинця С.С., Парфенюка Є.П., Погосяна Е.А., Поліщука А.В., Пронькі-
ної Н.О., Савіної Н.В., Скопика А.В., Стусенка Є.Г., Ткача О.О., Тєстоєдова Р.С., Трубаєва М.В., Цимбаревича О.М., Чернишева В.В., Чмельова В.О., 
Чуманова А.В.,  Шершня М.В., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинен-
ня кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України, 05.09.2022 складено письмові повідомлен-
ня про підозри, згідно з якими громадяни України – Приходько Вадим Анатолійович, 20.02.1990 р.н., місце реєстрації: Херсонська обл., Олешків-
ський р-н, смт Брилівка, вул. Південна, буд. 13, Мазилкін Максим Романович, 13.09.1998 р.н., місце реєстрації: Одеська обл., м. Кілія, вул. Пере-
моги, буд. 121, Трепетін Володимир Володимирович, 05.05.1990 р.н., місце реєстрації: м. Херсон, вул. Пугачова, буд. 6-А, кв. 3, Фролов Євген Ле-
онідович, 13.07.1977 р.н., місце реєстрації: м. Херсон, вул. Бучми, буд. 20, Чернушенко Віктор Володимирович, 14.07.1984 р.н., місце реєстрації:  
м. Херсон, вул. Королюка, буд. 194, Яременко Артур Олександрович, 05.07.1975 р.н., місце реєстрації: м. Херсон, вул. Комарова, буд. 94, підозрю-
ються у добровільному зайнятті посад в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлень про підозри та пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваних розміщуватимуться 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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювані: Приходько В.А., 20.02.1990 р.н., Мазилкін М.Р., 13.09.1998 р.н., Трепетін В.В., 05.05.1990 р.н., Фролов Є.Л., 13.07.1977 р.н., Чер-

нушенко В.В., 14.07.1984 р.н., Яременко А.О., 05.07.1975 р.н., Вам необхідно з’явитись до Головного слідчого управління Служби безпеки Укра-
їни за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 111, як підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України — 12.09.2022 об 11:00 год., 13.09.2022 об 11:00 год. та 14.09.2022 об 11:00 год. 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022000000000211 від 12.05.2022.

Повідомлення про надання дозволу на проведення спеціального 
досудового розслідування

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України, Саприкін Олег Валентинович, 
02.08.1974 року народження, повідомляється, що відповідно до ухва-
ли слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріж-
жя від 02.09.2022 (справа № 335/3648/22) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12022080000000328 від 21 квітня 2022 року відносно Саприкіна Оле-
га Валентиновича, 02.08.1974 року народження, підозрюваного у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Саприкін Олег Валентинович, 02.08.1974 року народження, грома-
дянин України, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. 9 Травня, буд. 7, кв. 36, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
139, 297-5 КПК України, викликається на 10:00 годину 09.09.2022 до 
Запорізької обласної прокуратури (вул. Матросова, 29а, м. Запоріж-
жя) для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 12022080000000328 від 21 квітня 2022 року за ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни.

У разі неприбуття за викликом до прокурора, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення почесною відзнакою  

«За мужність та відвагу»
З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту дер-

жавного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 15 Слов’янський полк 

Національної гвардії України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 вересня 2022 року
№623/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2022 р. № 978 
Київ

Про внесення змін до Порядку виконання  
повноважень Державною казначейською службою  

в особливому режимі в умовах воєнного стану
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою 

в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р.,  
№ 48, ст. 2974; 2022 р., № 26, ст. 1429, № 28, ст. 1545, № 33, ст. 1780, № 35, ст. 1913,  
№ 39, ст. 2105, № 43, ст. 2337), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2022 р. № 831, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 серпня 2022 р. № 978

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
1. У пункті 18:
1) у підпункті 1:
абзац другий після слів «Верховної Ради України» доповнити словами «, Кабінету Міні-

стрів України»;
в абзаці третьому слова «на оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час ре-

алізації проектів» замінити словами «на оплату товарів, робіт та послуг, перерахування транс-
фертів місцевим бюджетам, що здійснюються під час реалізації проектів»;

2) підпункт 2 виключити;
3) підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) за іншими видатками та наданням кредитів загального фонду державного бюджету.».
2. У пункті 19:
1) підпункт 1 після слів «Верховної Ради України» доповнити словами «, Кабінету Міні-

стрів України»;
2) у підпункті 2:
в абзаці третьому:
після слів «забезпечення продуктами харчування» доповнити словами  

«; компенсаційні виплати та інші витрати працівникам дипломатичної служби, направленим у 
довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України»;

після слів «за користування Інтернетом» доповнити словами «; придбання систем та за-
собів оповіщення та інформування населення, запчастин та матеріалів для їх ремонту та мо-
дернізації, оплату послуг з їх впровадження (встановлення), ремонту та технічного обслуго-
вування»;

після слів «субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у час-
тині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, 
забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносі-
їв» доповнити словами «, оплати послуг з оренди нежитлових приміщень, відряджень пра-
цівників установ»;

після слів «систем постачання медичного кисню» доповнити словами «; придбання  
запчастин та матеріалів для ремонту медичного обладнання, оплату послуг з ремонту, тех-
нічного обслуговування, повірки, введення в експлуатацію, забезпечення технологічних ви-
мог для інсталяції медичного обладнання у закладах охорони здоров’я; оплату послуг за до-
говорами про медичне обслуговування населення з надання медичної допомоги методом  
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів; оплату послуг, пов’язаних з виготов-
ленням алотрансплантатів шкіри; оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиної дер-
жавної інформаційної системи трансплантації органів та тканин»;

слова «оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів» замі-
нити словами «оплату товарів, робіт та послуг, перерахування трансфертів місцевим бюдже-
там, що здійснюються під час реалізації проектів»;

після слів «та організацій сфери фізичної культури і спорту)» доповнити словами «; опла-
ту послуг із психологічної реабілітації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, чле-
нів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, постраждалих учасників Рево-
люції Гідності, придбання та виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків; ви-
датки на організацію міжнародних виставок (ярмарків) з метою підтримки та просування екс-
порту товарів, робіт та послуг українських виробників»;

в абзаці четвертому:
після слів «за користування Інтернетом» доповнити словами «; придбання систем та за-

собів оповіщення та інформування населення, запчастин та матеріалів для їх ремонту та мо-
дернізації, оплата послуг з їх впровадження (встановлення), ремонту та технічного обслуго-
вування»;

після слів «(трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену)» доповнити словами  
«; придбання шкільних автобусів»;

після слова «киснепостачання» доповнити словами «; придбання запчастин та матеріалів 
для ремонту медичного обладнання, оплату послуг з ремонту, технічного обслуговування, по-
вірки, введення в експлуатацію, забезпечення технологічних вимог для інсталяції медичного 
обладнання у закладах охорони здоров’я; оплату послуг, пов’язаних з пошуком та/або отри-
манням трансплантату гемопоетичних стовбурових клітин, у тому числі за кордоном; оплату 
донорського етапу послуг з органної трансплантації»;

слова «оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів» замі-
нити словами «оплату товарів, робіт та послуг, перерахування трансфертів місцевим бю-
джетам, що здійснюються під час реалізації проектів».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2022 р. № 979 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів  
України з питань діяльності спеціальних закладів  

загальної середньої освіти
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності спеціальних за-

кладів загальної середньої освіти зміни, що додаються. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 979
ЗМІНИ, 

 що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань  
діяльності спеціальних закладів загальної середньої освіти

1. В абзаці третьому розділу «Посади педагогічних працівників» переліку посад пе-
дагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, 
ст. 1015; 2012 р., № 54, ст. 2162; 2015 р., № 62, ст. 2023), слова «загальноосвітнього 
навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням» та «дошкільного на-
вчального закладу» виключити.

2. У Положенні про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (Офіційний вісник України, 2017 р.,  
№ 61, ст. 1859; 2021 р., № 60, ст. 3786; 2022 р., № 39, ст. 2082):

1) доповнити Положення пунктом 341 такого змісту:
«341. У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (осо-

бливого періоду) для осіб, які здобувають загальну середню освіту та тимчасово пере-
бувають за кордоном, або для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих терито-
ріях, під час переходу між рівнями освіти строк дії висновку, який використовувався у 
процесі здобуття освіти на попередньому рівні освіти, продовжується на період воєнно-
го стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). Повтор-
на комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після припи-
нення чи скасування  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану 
(особливого періоду), повернення здобувача освіти з-за кордону або повернення тим-
часово окупованої території, на якій проживає здобувач освіти, під загальну юрисдик-
цію України та відновлення конституційного ладу України на цій території.»;

2) у додатках до Положення:
пункти 5 та 8 додатка 5 викласти в такій редакції:
«5. Напрями оцінки

Оцінка фізичного стану

Компетенція (знання, здібності, уміння, навички) Потреби Рекомендації

Оцінка мовленнєвого стану

Компетенція (знання, здібності, уміння, навички) Потреби Рекомендації

Оцінка когнітивної сфери

Компетенція (знання, здібності, уміння, навички) Потреби Рекомендації

Оцінка емоційно-вольової сфери

Компетенція (знання, здібності, уміння, навички) Потреби Рекомендації

Потреби в адаптації, модифікації програм навчальних предметів, допоміжних засо-
бів для навчання та в розумному пристосуванні (у разі потреби)

Назва Потреби Рекомендації
Адаптація

Модифікація

Допоміжні засоби для навчання

Розумне пристосування/ безбар’єрне середовища

Інше
«;

«8. Рекомендації

Рекомендації Заходи
Період 
прове-
дення

Відповідаль-
ний за про-

ведення
Рекомендації для асистента вчителя (вихователя)
Рекомендації для вчителів (вихователів/викладачів)
Рекомендації для практичного психолога
Рекомендації для вчителя-логопеда
Рекомендації для вчителя-реабілітолога
Рекомендації для  корекційного педагога (вчителя-
дефектолога)
Рекомендації для батьків або законних представ-
ників:
потреба в асистенті учня, супроводі під час інклю-
зивного навчання
консультація лікаря
консультація фахівця із соціальної роботи/ соціаль-
ного працівника
інше
Рекомендації щодо створення безбар’єрного  
середовища в закладі освіти»;

пункт 6 додатка 6 викласти в такій редакції:
«6. Загальні висновки

Особливі освітні потреби 
(наявність):
так                               �
______________________
(зазначити категорію (категорії) 
(тип (типи)  особливих освітніх 

потреб (труднощів)
ні                                 �

Адаптація/модифікація освітньої 
програми (навчальних предметів) 

Психолого-педагогіч-
ні та корекційно- 
розвиткові послугиІндивідуальний навчальний план:

так � ні �
Повторна психолого-педагогіч-
на оцінка:
запланована (період, дата) 
за бажанням «.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження 
Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр» (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 853; 2021 р., № 88, ст. 5656):

1) у Положенні про спеціальну школу, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці сьомому пункту 6 слова «(крім спеціальних шкіл для осіб з інтелектуальними по-

рушеннями)» виключити;
доповнити Положення розділом такого змісту:
«Діяльність спеціальної школи на період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзви-

чайного стану (особливого періоду)
97. Спеціальні школи незалежно від напряму (профілю) їх діяльності можуть зараховува-

ти дітей з особливими освітніми потребами незалежно від категорії (типу) їх особливих освіт-
ніх потреб (труднощів) та дітей, які не мають особливих освітніх потреб, і додатково створюва-
ти для них класи, зокрема змішані та інклюзивні. 

Гранична наповнюваність змішаних класів не може перевищувати восьми осіб. Для кожно-
го учня, який здобуває освіту у змішаному класі, розробляється індивідуальна програма роз-
витку та індивідуальний навчальний план, що враховують індивідуальні особливості розвитку 
та категорію (тип) його особливих освітніх потреб (труднощів).

Організація освітнього процесу в інклюзивних класах здійснюється згідно з Порядком  ор-
ганізації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 76, ст. 4774). Для досягнення учнями, які не мають особливих освітніх потреб, 
що навчаються в інклюзивних класах, результатів навчання, визначених державними стан-
дартами, директор закладу затверджує річний навчальний план без корекційно-розвитково-
го складника. 

Учні змішаних та інклюзивних класів посиляються до пансіону спеціальної школи відповід-
но до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1131 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2021 р., № 88, ст. 5655). 

Протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного стану, надзвичайної си-
туації або надзвичайного стану (особливого періоду) зазначені класи (крім інклюзивних) при-
пиняють свою діяльність з подальшим забезпеченням продовження здобуття освіти учнями 
з особливими освітніми потребами з урахуванням положень пунктів 5 і 6 цього Положення у 
цьому ж закладі освіти або переводяться до іншого закладу освіти.

Змішані та інклюзивні класи утворюються в межах існуючої штатної чисельності педагогіч-
них працівників спеціальної школи шляхом внутрішнього перерозподілу педагогічного наван-
таження та в межах наявного фонду оплати праці. 

98. На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого 
періоду) гранична наповнюваність класів, визначена пунктами 10 і 11 цього Положення, може 
бути збільшена відповідно до рішення директора спеціальної школи з урахуванням санітарних 
норм розміщення в класі дітей.

99. На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливо-
го періоду) спеціальні школи можуть забезпечувати надання психолого-педагогічних, корек-
ційно-розвиткових та реабілітаційних послуг (допомоги) змінному контингенту з особливими 
освітніми потребами — особам до 18 років, які не здобувають освіту в спеціальній школі, але 
можуть отримувати у ній психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні по-
слуги (допомогу), в межах штатної чисельності педагогічних працівників спеціальної школи.

Для надання послуг (допомоги) змінному контингенту з особливими освітніми потребами 
до спеціальної школи можуть надаватися копії документів, що посвідчують особу дитини, ви-
сновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розви-
тку особи або пред’являтися електронні відображення документів з використанням мобільно-
го додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).

Облік змінного контингенту з особливими освітніми потребами ведеться директором спе-
ціальної школи (або уповноваженою ним особою) через систему автоматизації роботи інклю-
зивно-ресурсних центрів або іншими доступними засобами.»;

2) Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджене зазначеною постановою, 
доповнити розділом такого змісту:

«Діяльність центрів на період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 
стану (особливого періоду)

90. На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого 
періоду) центри незалежно від напряму (профілю) їх діяльності можуть зараховувати дітей з 
особливими освітніми потребами незалежно від категорії (типу) їх особливих освітніх потреб 
(труднощів) та дітей, які не мають особливих освітніх потреб, і додатково створювати для них 
класи, зокрема змішані та інклюзивні. 

Гранична наповнюваність змішаних класів не може перевищувати восьми осіб. Для кожно-
го учня, який здобуває освіту у змішаному класі, розробляється індивідуальна програма роз-
витку та індивідуальний навчальний план, що враховують індивідуальні особливості розвитку 
та категорію (тип) його особливих освітніх потреб (труднощів).

Організація освітнього процесу в інклюзивних класах здійснюється згідно з Порядком ор-
ганізації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 76, ст. 4774). Для досягнення учнями, які не мають особливих освітніх потреб, 
що навчаються в інклюзивних класах, результатів навчання, визначених державними стан-
дартами, директор закладу затверджує річний навчальний план без корекційно-розвитково-
го складника. 

Учні змішаних та інклюзивних класів посиляються до пансіону центру  відповідно до По-
рядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1131 (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 88, ст. 5655). 

Протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного стану, надзвичайної си-
туації або надзвичайного стану (особливого періоду) зазначені класи (крім інклюзивних) при-
пиняють свою діяльність з подальшим забезпеченням продовження здобуття освіти учнів з 
особливими освітніми потребами з урахуванням пунктів 7 і 8 цього Положення у цьому ж за-
кладі освіти або переводяться до іншого закладу освіти. 

Змішані та інклюзивні класи утворюються в межах існуючої штатної чисельності педагогіч-
них працівників центру шляхом внутрішнього перерозподілу педагогічного навантаження та в 
межах наявного фонду оплати праці. 

91. На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого 
періоду) гранична наповнюваність класів центру може бути збільшена відповідно до рішення 
директора центру з урахуванням санітарних норм розміщення в класі дітей.

92. На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливо-
го періоду) для надання послуг (допомоги) змінному контингенту до центру можуть надава-
тися копії документів, що посвідчують особу дитини, висновку інклюзивно-ресурсного центру 
про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи або пред’являтися електронні 
відображення документів з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпор-
талу електронних послуг (Дія).».

4. У Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 (Офіційний 
вісник України, 2021 р., № 76, ст. 4774; 2022 р., № 37, ст. 1990):

1) абзац третій пункту 1 після слів «навчально-реабілітаційні центри» доповнити словами  
«, крім інклюзивних класів зазначених закладів освіти, створених на період воєнного стану, 
надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)»;

2) у додатках до Порядку:
у додатку 1 у графі «Індивідуальна освітня траєкторія, механізм її реалізації»:
 у позиції «Четвертий рівень» слова «заняття за адаптованим та/або модифікованим роз-

кладом» замінити словами «заняття за адаптованим розкладом»;
у позиції «П’ятий рівень» слова «навчання за модифікованим розкладом» замінити слова-

ми «навчання за адаптованим розкладом»;
у пункті 6 додатка 3 слова «— за модифікованим розкладом» виключити.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 05.09.2022 у кри-
мінальному провадженні № 12022111130000738 від 11.04.2022 стосовно гро-
мадянина Російської Федерації, військовослужбовця ЗС РФ, командира мото-
стрілецької роти 15-ої окремої мотострілецької бригади у військовій частині  
№ 90600 - Булгакова Олексія Сергійовича, 13 листопада 1981 року народжен-
ня. 

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Булгакова О. С. 

Підозрюваний Булгаков Олексій Сергійович, 13 листопада 1981 року наро-
дження, який проживає за адресою: 443539, Російська Федерація, Самарська 
область, Волзький район, смт Рощинський, буд. 1, кв. 56, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 14.09.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні № 12022111130000738 за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допи-
ту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Голов-
ного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михай-
ловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Булгакова О. С. 

Підозрюваний Булгаков Олексій Сергійович, 13 листопада 1981 року наро-
дження, який проживає за адресою: 443539, Російська Федерація, Самарська 
область, Волзький район, смт Рощинський, буд. 1, кв. 56, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 15.09.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні № 12022111130000738 за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допи-
ту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Голов-
ного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михай-
ловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Булгакова О. С. 

Підозрюваний Булгаков Олексій Сергійович, 13 листопада 1981 року наро-
дження, який проживає за адресою: 443539, Російська Федерація, Самарська 
область, Волзький район, смт Рощинський, буд. 1, кв. 56, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необ-
хідно з’явитися 16.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні № 12022111130000738 за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допи-
ту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Голов-
ного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михай-
ловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

СООБЩЕНИЕ 
об изменении ранее уведомленного подозрения Булгакова А. С.
Сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения от 05.09.2022 в 

уголовном производстве № 12022111130000738 от 11.04.2022 в отношении 
гражданина Российской Федерации, военнослужащего ВС РФ, командира мо-
тострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады в воинской час-
ти № 90600 – Булгакова Алексея Сергеевича, 13 ноября 1981 года рождения.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Булгакова А. С.

Подозреваемый Булгаков Алексей Сергеевич, 13 ноября 1981 года, про-
живающий по адресу: 443539, Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, пгт Рощинский, дом. 1, кв. 56, в соответствии с требовани-
ями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам 
необходимо явиться 14.09.2022 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уго-
ловном производстве № 12022111130000738 по ч. 1 ст. 438 УК Украины с це-
лью допроса в качестве подозреваемого и вручения письменного уведомления 
о подозрении при осуществлении досудебного расследования к следователю 
следственного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киев-
ской области Радь Василия Михайловича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/ 2. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя без 
уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК Украины, на-
ступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Булгакова А. С.

Подозреваемый Булгаков Алексей Сергеевич, 13 ноября 1981 года, про-
живающий по адресу: 443539, Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, пгт Рощинский, дом. 1, кв. 56, в соответствии с требовани-
ями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам 
необходимо явиться 15.09.2022 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уго-
ловном производстве № 12022111130000738 по ч. 1 ст. 438 УК Украины с це-
лью допроса в качестве подозреваемого и вручения письменного уведомления 
о подозрении при осуществлении досудебного расследования к следователю 
следственного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киев-
ской области Радь Василия Михайловича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/ 2. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя без 
уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК Украины, на-
ступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Булгакова А. С.

Подозреваемый Булгаков Алексей Сергеевич, 13 ноября 1981 года, про-
живающий по адресу: 443539, Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, пгт Рощинский, дом. 1, кв. 56, в соответствии с требовани-
ями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам 
необходимо явиться 16.09.2022 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уго-
ловном производстве № 12022111130000738 по ч. 1 ст. 438 УК Украины с це-
лью допроса в качестве подозреваемого и вручения письменного уведомления 
о подозрении при осуществлении досудебного расследования к следователю 
следственного управления Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киев-
ской области Радь Василия Михайловича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/ 2. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя без 
уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК Украины, на-
ступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК Украины.

Слідчий 2 відділу слідчого управління  
Головного управління СБ України  

у м. Києві та Київській області лейтенант Василь РАДЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри Васильєву О. О.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 05.09.2022 у кри-
мінальному провадженні № 12022111130000738 від 11.04.2022 стосовно гро-
мадянина Російської Федерації, військовослужбовця ЗС РФ, помічника коман-
дира 15-ої окремої мотострілецької бригади у військовій частині № 90600 — 
Васильєва Олександра Олександровича, 05 квітня 1982 року народження. 

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Васильєва О. О. 

Підозрюваний Васильєв Олександр Олександрович, 05 квітня 1982 року на-
родження, який проживає за адресою: Російська Федерація, Самарська об-
ласть, м. Самара, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.09.2022 о 10  год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 12022111130000738 за 
ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України 
у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, 
пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст. ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Васильєва О. О. 

Підозрюваний Васильєв Олександр Олександрович, 05 квітня 1982 року на-
родження, який проживає за адресою: Російська Федерація, Самарська об-
ласть, м. Самара, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 15.09.2022 о 10  год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 12022111130000738 за 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України 
у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, 
пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Васильєва О. О. 

Підозрюваний Васильєв Олександр Олександрович, 05 квітня 1982 року на-
родження, який проживає за адресою: Російська Федерація, Самарська об-
ласть, м. Самара, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 16.09.2022 о 10  год. 00 
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 12022111130000738 за 
ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового роз-
слідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України 
у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, 
пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.

СООБЩЕНИЕ 
об изменении ранее уведомленного подозрения Васильева А. А.

Сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения от 05.09.2022 в 
уголовном производстве № 12022111130000738 от 11.04.2022 в отношении 
гражданина Российской Федерации, военнослужащего ВС РФ, командира мо-
тострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады в воинской части 
№ 90600 – Васильева Александра Александровича, 05 апреля 1982 года  рож-
дения.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Васильева А. А.

Подозреваемый Васильев Александр Александрович, 05 апреля 1982 года, 
проживающий по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процес-
суального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 14.09.2022 в 10 час. 00 
мин. как подозреваемому в уголовном производстве № 12022111130000738 по 
ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины с целью допроса в качестве подозреваемо-
го и вручения письменного уведомления о подозрении при осуществлении до-
судебного расследования до следователя следственного управления Главного 
управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области Радь Василия Михайло-
вича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/ 2. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя без 
уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК Украины, на-
ступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Васильева А. А.

Подозреваемый Васильев Александр Александрович, 05 апреля 1982 года, 
проживающий по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процес-
суального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 15.09.2022 в 10 час. 00 
мин. как подозреваемому в уголовном производстве № 12022111130000738 по 
ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины с целью допроса в качестве подозреваемо-
го и вручения письменного уведомления о подозрении при осуществлении до-
судебного расследования до следователя следственного управления Главного 
управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области Радь Василия Михайло-
вича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/ 2. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя без 
уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК Украины, на-
ступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Васильева А. А.

Подозреваемый Васильев Александр Александрович, 05 апреля 1982 года, 
проживающий по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процес-
суального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 16.09.2022 в 10 час. 00 
мин. как подозреваемому в уголовном производстве № 12022111130000738 по 
ч.2 ст. 28,  ч. 1 ст. 438 УК Украины с целью допроса в качестве подозреваемо-
го и вручения письменного уведомления о подозрении при осуществлении до-
судебного расследования до следователя следственного управления Главного 
управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области Радь Василия Михайло-
вича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/ 2. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя без 
уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК Украины, на-
ступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК Украины.

Слідчий 2 відділу слідчого управління  
Головного управління СБ України  

у м. Києві та Київській області лейтенант Василь РАДЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДЕЙКУН Л. П.

Громадянка України Дейкун Людмила Петрівна, 16.08.1958 р.н., уро-
дженка м. Вуглегірськ, Донецької області, зареєстрована за адресою: 
Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Невідома, 
буд. 29, кв. 5, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 10.09.2022, 
11.09.2022, 12.09.2022 та 13.09.2022 до слідчого 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Прудських Вадима Володимировича до будівлі за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 для 
вручення Вам письмового повідомлення про підозру, проведення ін-
ших слідчих (процесуальних) дій за Вашої участі у кримінальному про-
вадженні №22022050000001657, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 29.06.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без по-
важних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
м. Харків                   02 вересня 2022 року

Карпенко Микола Олександрович, 01.03.1975 р.н., громадянин України, на 
підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінальному прова-
дженні № 62022170020000171 від 18.03.2022 повідомляється про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  ст. 408 КК України.

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

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Карпенко Микола Олександрович, 01.03.1975 р.н., місце реєстрації:  вули-
ця Вишнева будинок № 17, с. Нова Олександрівка, Великобурлуцький район, 
Харківська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитись  09.09.2022; 12.09.2022; 15.09.2022 о 10 год. 00 хв. до Другого слідчо-
го відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адре-
сою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості під-
озрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кримінально-
му провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Підозрюваний Нескоромний Дмитро Анатолійович, 05.05.1978 р.н., 
уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: м. Київ, про-
спект Петра Григоренка, 22/20, кв. 525, останнє відоме місце прожи-
вання за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-Е, кв. 36, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися на 
09 год. 00 хв. 09.09.2022, на 09 год. 00 хв. 10.09.2022, на 09 год. 00 
хв. 12.09.2022 до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Денисюка 
Олександра Миколайовича у каб. 107 за адресою: м. Київ, вул. Іринин-
ська, 6 (тел. 044-256-96-77), для участі у допиті як підозрюваного у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. З ст. 27  
ч. 2 ст. 28 ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України у кримінальному проваджен-
ні № 22020000000000154 від 07.07.2020, а також участі в інших слідчих і 
процесуальних діях. При собі мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

ваний та проживаючий за адресою: місто Севастополь вулиця Кор-
чагіна, 40, квартира 60, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133-135 КПК 
України викликається із захисником 10.09.2022 на 12:00 год. до 
старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слід-
чого управління Державного бюро розслідувань Загамули Вадима 
Вікторовича за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, бу-
динок 15, кабінет № 211, номер телефону: 097 176 21 77, для до-
питу в якості підозрюваного та проведення інших слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 42017101060000196 
від 22.09.2017.

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

Старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР В. Загамула

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ  
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого район-
ного суду м. Запоріжжя від 02.09.2022 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000061 від 13.03.2022 сто-
совно підозрюваної Трокай Олени Андріївни, 
02.04.1986 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Гринюк Світлану Іванівну, 28 грудня 1969 р.н., 
уродженка м. Старобільськ Луганської області, зареєстрована за адресою вул. Ватутіна, 68, кв. 14, 
м. Старобільськ, Старобільського району, Луганської області, громадянка України, як обвинувачену в 
кримінальному провадженні № 42022132580000066 від 02.05.2022 року за ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Судове засідання відбудеться 08 вересня 2022 року на 11-00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, 
вул. Кафедральна, 4, кабінет 5. 

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Гринюк Світлани Іванівни у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження остання вважається належним чи-
ном ознайомлений з її змістом. 

Суддя О. Г. Літвінова
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В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Анісімова Івана Євгенійовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Анісімов Іван Євгенійович, 07.08.1993 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 12.09.2022 року о 12-00 год. в при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25, каб.17 
під головуванням судді Макухи А. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Брикало Тетяни Вікторівни, 19.11.1969 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Брикало Тетяна Вікторівна, 19.11 1969 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 13 вересня 2022 року о 13:30 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає Шестова Сергія Миколайовича, 01.02.1961 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: вул. М. Музи-
ки, 94-А, м. Севастополь, АР Крим), який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальну провадженні 
№42015000000001289, яке відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника 
Потєхіна, 14-а, зал № 34, о 10 годині 45 хвилин 13 ве-
ресня 2022 року.

Явка обвинуваченого обов’язкова. З моменту пу-
блікації даного оголошення обвинувачений вважаєть-
ся належним чином повідомлений про місце і час су-
дового засідання. У разі неявки обвинуваченого роз-
гляд кримінального провадження може бути здійсне-
ний в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2169/2022 відносно Шевчук Олександра 
Євгеновича за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189,  
ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3  
ст. 358 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд у вищевказаному кри-
мінальному провадженні відбудеться: 13.09.2022 о 
14:00 в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31 А, 510.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Т. В. Овсеп’ян

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Жунька Леоніда Михайловича, 01.01.1951 
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Жунько Ле-
онід Михайлович 01.01.1951 року народження, обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 13 вересня 2022 року о 16:30 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ 
У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 

кримінальне провадження відносно Рогачова Дмитра Миколайовича, 
09.06.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з викладеним, в  судове засідання викликається Рогачов Дми-
тро Миколайович, 09.06.1976 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться  13 вересня 2022 року о 10 год. 30 хв.  в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима 
Кивоноса, 25, під головуванням судді Застрожнікової К. С.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 13 вересня 2022 року о 14:30 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  АНДРУСЕНКО І. О. 

Громадянин України Андрусенко Ігор Олександрович, 04.04.1984 р.н., уродженець 
смт. Мангуш Донецької області, зареєстрований за адресою: Донецька обл., смт. Ман-
гуш, вул. Ілліча, буд. 22, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 10.09.2022 до слідчого 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Заїки В.В. до будівлі за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропе-
тровська область, м. Дніпро, площа. Шевченка, буд. 7 для вручення Вам письмового по-
відомлення про підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою учас-
тю у кримінальному провадженні №62022050030000152, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 29.03.2022 за ч. 5 ст. 111-1  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 14.09.2022, 15.09.2022 та 16.09.2022 в період ча-
су з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваного, 
проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному про-
вадженні №62022050030000152 від 29.03.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поважних причин, пе-
релік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК 
України.

Голосіївський районний суд м. Києва у кримінальному прова-
дженні №22021011000000048 викликає обвинуваченого Кабано-
ва Євгена Костянтиновича, 14.11.1982 року народження (остан-
нє відоме місце реєстрації: АРК, м. Севастополь, просп. Генера-
ла Острякова, буд. 171/1) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 12.09.2022 року о  10 год. 00 хв.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду м. Києва (за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб 16, (головуючий суд-
дя Бондаренко Г. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опубліку-
вання даного оголошення обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого у порядку 
спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Кунцова Володимира Олександровича. 04.11.1951 року на-
родження, (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2 
м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 13 верес-
ня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосі-
ївського районного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. 
Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 (головуючий суддя Єсау-
ленко М. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опубліку-
вання даного оголошення обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО 
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропе-

тровська від 02.09.2022 (судова справа № 201/6169/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №42022132590000031 від 04.07.2022 стосовно підо-
зрюваної Рагуткіної Валентини Іванівни, 17.08.1959 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у вказаному кримінальному прова-
дженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України підозрюваній Рагуткіній Валентині Іванів-
ні, 17 серпня 1959 року народження, повідомляємо, що Вам необхідно 
з’явитись 12.09.2022 о 10:00, 13.09.2022 о 10:00, 14.09.2022 о 10:00 до 
Луганської обласної прокуратури, розташована на період воєнного ста-
ну за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської 
області для допиту в якості підозрюваного, а також проведення слідчих 
та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитись 15.09.2022 
о 10:00 до Луганської обласної прокуратури, за вищевказаною адре-
сою для вручення повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів ін-
шій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 16.09.2022 о 10:00 до Луганської 
обласної прокуратури, за вищевказаною адресою для вручення обви-
нувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування та віді-
брання розписки про їх отримання.

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0953613673, prok.
svativskiy@gmail.com.

Прокурор у кримінальному провадженні — Прокурор Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області Дмитро ЯКОВЕНКО 

02 вересня 2022 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  КУЗНЕЦОВА І. Л.

Громадянин України Кузнецов Ігор Льво-
вич, 19.06.1978 року народження, уродже-
нець м. Маріуполь Донецької області, заре-
єстрований за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 44, кв. 82, на 
підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 
хв. до 12 год. 00 хв. 10.09.2022 до слідчого 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Заїки В.В. до будівлі за адре-
сою: Дніпропетровська область, Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа. Шевченка, буд. 
7 для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру, проведення інших слідчих (проце-
суальних) дій  за Вашою участю у криміналь-
ному провадженні №22022050000001083, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 02.06.2022 за ч. 5 ст. 111-1  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 
14.09.2022, 15.09.2022 та 16.09.2022 в період 
часу з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адре-
сою для допиту Вас в якості підозрюваного, 
проведення інших слідчих (процесуальних) дій 
за Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні №22022050000001083 від 02.06.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі непри-
буття на виклик без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Шаталов Андрій Олек-
сандрович, 25.04.1981 р.н., у відповідності до 
вимог ст. 111, 135, 278 КПК України Вам пові-
домляється про підозру у кримінальному про-
вадженні № 2202213000000152 від 14.05.2022, 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111,  
ч. 7 ст. 111-1 КК України, тобто добровільне за-
йняття громадянином України посади в неза-
конному правоохоронному органі, створено-
му на тимчасово окупованій території та дер-
жавна зрада.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Шаталов Андрій Олександро-
вич, 25.04.1981 р.н., місце проживання: Луган-
ська область, м. Краснодон вул. Каховська, 
буд. 5, згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно 
з’явитись 09, 10, 11 вересня 2022 р. о 10 год. 
до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 27) до слідчого Побережного Д. А., 
тел. (0432)599249, для отримання письмового 
повідомлення  про підозру у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч.2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК 
України та проведення інших процесуальних 
дій у к/п № 2202213000000152 від 14.05.2022,. 
Поважні причини неприбуття на виклик викла-
дені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ у Вінницькій області  

Дмитро ПОБЕРЕЖНИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Щукін Олександр Сергі-
йович, 10.07.1985 р.н., у відповідності до вимог 
ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 2202213000000147 від 11.05.2022, у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7  
ст. 111-1 КК України, тобто добровільне за-
йняття громадянином України посади в неза-
конному правоохоронному органі, створено-
му на тимчасово окупованій території та дер-
жавна зрада.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Щукін Олександр Сергійович, 
10.07.1985 р.н., місце проживання: Луганська 
область, Перевальський район, смт. Селезнів-
ка вул. Гоголя, буд. 10, кв. 39, згідно ст. 133, 
135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 09, 10, 11 
вересня 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до 
слідчого Побережного Д.А., тел. (0432)599249, 
для отримання письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України та 
проведення інших процесуальних дій у к/п  
№ 2202213000000147 від 11.05.2022,. Поваж-
ні причини неприбуття на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ у Вінницькій області  

Дмитро ПОБЕРЕЖНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

 На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Бахмет Сергій Анатолійович, 31.10.1980 
р.н., о 10 годині 00 хвилин 12, 13 вересня та 14 вересня 2022 до Луганської обласної прокуратури за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні №42022132590000034 
від 08.07.2022, допиту у якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Абросімов Олександр Володимирович, 
27.04.1980 р.н., о 10 годині 00 хвилин 12, 13 вересня та 14 вересня 2022 до Луганської обласної прокуратури за адре-
сою: 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 
№42022132590000032 від 08.07.2022, допиту у якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у 
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-
їни повідомляємо, що 06.09.2022 у кримінальному провадженні 
№ 42022050000000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК 
України, складене письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
громадянин України Мальковський Олександр Ігорович, 02.08.1982 ро-
ку народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій з 
метою зміни меж території та державного кордону України на порушен-
ня порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змо-
вою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України; в участі у діяльності не передбаче-
ного законом збройного формування, тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України; у порушен-
ні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчине-
ному за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2    ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості 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 МАЛЬКОВСЬКОГО О. І.

Мальковський Олександр Ігорович, 02.08.1982 року народжен-
ня, який на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій тери-
торії Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Маяковського, буд. 9, актуальне місце прожи-
вання якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 10.09.2022 в період часу з 09:00 до 
14:00, до слідчого – криміналіста СВ 2 управління (з дислокацією у м. 
Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях лейтенанта юстиції Жижоми Ярослава Олександровича (но-
мер телефону +380985357783), до адміністративної будівлі за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, 
для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні 
№ 42022050000000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 21.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК 
України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 11.09.2022, 12.09.2022, 
13.09.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для допиту в якості підозрю-
ваного та проведення інших процесуальних дій.

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

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст. ст. 111,112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-

їни повідомляю, що 06.09.2022 в кримінальному провадженні  
№ 22022230000000264 від 25.07.2022 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянка Укра-
їни Губарєва Катерина Юріївна, 05.07.1983 р.н., підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Украї-
ни. З повним текстом повідомлення про підозру, можливо ознайомити-
ся на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, за посиланням 
https://www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Підозрюваній Губарєвій Катерині Юріївні, 05.07.1983 року народжен-

ня, громадянці України, останні відомі адреси проживання/перебування: 
Донецька обл., м. Донецьк, вул. В. Північна 3, кв. 30, Херсонська обл., 
м. Каховка, вул. Карла Маркса 101, кв. 10, рнокпп — 3050117961, до-
кументованій паспортом громадянина України серії та номер НЕ 512830 
виданим 28.09.2007 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
09, 12 та 15 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 
хв. до найближчого територіально розташованого органу Служби без-
пеки України, для участі у слідчій (розшуковій) дії – допиті у криміналь-
ному провадженні № 22022230000000264 від 25.07.2022 за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 06.09.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000228 від 05.07.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Грі-
шина Олексія Юрійовича, 04.06.1976 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, 
а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (посо-
бництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації дер-
жави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою 
без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою за-
вдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій 
держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністра-
ції держави-агресора.

Повістка про виклик
Підозрюваному Грішину Олексію Юрійовичу, 04.06.1976 року наро-

дження, громадянину України, проживаючому за адресою: Херсонська 
область, м. Херсон, вул. Горького, 32, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 9, 12 та 14 вересня 2022 року 
в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіаль-
но розташований підрозділ Служби безпеки України, для вручення пові-
домлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22022230000000228 від 05.07.2022 за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК Украї-
ни. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені 
у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування та повістка 
про виклик підозрюваного Бєлікова Михайла Олександровича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-

пропетровської області від 29.08.2022 (справа №183/4834/22) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосов-
но Бєлікова Михайла Олександровича, 20.11.1995 р.н., у кримінально-
му провадженні № 42022131610000059 від 26.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 12.09.2022, 
13.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до Старшого слідчого Другого СВ 
ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Завадського О. В. (м. Дні-
про, проспект Гагаріна, б. 26) для участі у допиті у статусі підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 42022131610000059 від 26.03.2022 
за ознаками вчинень кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 
ст.408, ч. 2 ст. 111 КК України, проведенні інших слідчих та процесу-
альних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вру-
чення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання.

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

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті 
Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро  

розслідувань, розташованого у місті Краматорську   
Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

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

відомляю, що 02 вересня 2022 року складено повідомлення про підо-
зру Макарову Олександру Анатолійовичу, 07.09.1965  року народження, 
який підозрюється у колабораційній діяльності, тобто у добровільному 
зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в оку-
паційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупо-
ваній території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Макарову Олександру Анатолійовичу, 

07.09.1965  року народження, повідомляється, що відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 8, 9 
та 10 вересня 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  
до СВ УСБ України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ми-
роносицька, 2 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного у 
рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 22022220000002284 від 07.07.2022 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні  
Дмитро РЕШЕТНЯК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ  
У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Черні-
гівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович відповід-
но до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-279 Кримінального процесуально-
го кодексу України повідомляє Ооржаку Івану Булановичу, 07.07.1996 
року народження, уродженцю республіки Тива російської федерації 
(більш точне місце не встановлено), проживаючому за адресою: росій-
ська федерація, республіка Тива, м. Кизил, провулок Медицинський, 
8/2, громадянину російської федерації, у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000032 від 17.05.2022 про зміну раніше повідомленої 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв  
війни), а саме у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

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 
02.09.2022.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ СООБЩЕННОГО ПОДОЗРЕНИЯ  
В СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в соответ-
ствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального 
кодекса Украины сообщает Ооржака Ивана Булановича,   07.07.1996 го-
да рождения, уроженца республики Тива российской федерации  (бо-
лее точное место не установлено), проживающего  по адресу: россий-
ская  федерация, республика Тива, г. Кызыл, переул. Медицинский,8/2, 
гражданина российской федерации, в уголовном производстве  
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 об изменении ранее уведомлен-
ного подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов 
и обычаев войны), а именно в жестоком обращении с гражданским на-
селением.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и све-
дениях о проведении специального досудебного расследования» за 
02.09.2022. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ  
У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Черні-
гівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович відповід-
но до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесуального ко-
дексу України повідомляє 

Чинану Чаяну Олександровичу, 24.06.1987 року народження, уро-
дженцю республіки Тива російської федерації (більш точне місце не вста-
новлено), проживаючому за адресою: російська федерація, республіка 
Тива, смт Каа-Хем, вул. 60 років Перемоги, буд. 36, громадянину росій-
ської федерації, у кримінальному провадженні № 22022270000000032 
від 17.05.2022 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального 
кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), а саме у жорсто-
кому поводженні з цивільним населенням.

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 
02.09.2022.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ СООБЩЕННОГО ПОДОЗРЕНИЯ  
В СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в соответ-
ствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального 
кодекса Украины сообщает Чынана Чаяна Александровича, 24.06.1987 
года рождения, уроженца республики Тива российской федерации (бо-
лее точное место не установлено), проживающего по адресу: россий-
ская федерация, республика Тива, пгт. Каа-Хем, ул. 60 лет победы,  
д. 36, гражданина российской федерации, в уголовном производстве 
№ 22022270000000032 от 17.05.2022 об изменении ранее уведомлен-
ного подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов 
и обычаев войны), а именно в жестоком обращении с гражданским на-
селением.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и све-
дениях о проведении специального досудебного расследования» за 
02.09.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ  
У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Черні-
гівської обласної прокуратури Крупко Сергій Володимирович відповід-
но до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесуального ко-
дексу України повідомляє 

Шактар-оолу Кежік-оолу Олександровичу, 07.01.1994 року народжен-
ня, уродженцю республіки Тива російської федерації (більш точне місце 
не встановлено), проживаючому за адресою: російська федерація, рес-
публіка Тива, с. Хайыракан, вул. Адиг-Тюлюш, 18/1, громадянину росій-
ської федерації, у кримінальному провадженні  № 22022270000000032 
від 17.05.2022 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального 
кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), а саме у жорсто-
кому поводженні з цивільним населенням.

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 
02.09.2022.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ СООБЩЕННОГО ПОДОЗРЕНИЯ  
В СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Крупко Сергей Владимирович в соответ-
ствии со ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального 
кодекса Украины сообщает Шактар-оола Кежик-оола Александровича,                                                         
07.01.1994 года рождения, уроженца республики Тива российской фе-
дерации  (более точное место не установлено), проживающего  по адре-
су: российская  федерация, республика Тива, с.Хайыракан,  ул. Адыг-
Тюлюш, 18/1,  гражданина российской федерации, в уголовном произ-
водстве № 22022270000000032 от 17.05.2022 об изменении ранее уве-
домленного подозрения в совершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение 
законов и обычаев войны), а именно в жестоком обращении с граждан-
ским населением.

Полный текст сообщения о подозрении будет размещаться на сай-
те Офиса Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и све-
дениях о проведении специального досудебного расследования» за 
02.09.2022.

У провадженні Шевченківського районного суду м, Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1803/2022 
за обвинуваченням Кулішова А. С. за ч. 1 ст. 111 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за №42016000000002618 від 28.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
довий розгляд у вищевказаному кримінальному проваджен-
ні відбудеться: 13.09.2022 року о 09 год. 30 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №610.

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

Суддя В. В. Бугіль

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 

13.09.2022 о 14.30 год. в приміщенні Вінницького міського су-
ду Вінницької області за адресою: вул. Грушевського, 17 в м. Ві-
нниці в залі судових засідань № 12 відбудеться підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Гамзатової М. Г. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачена Гамзато-
ва Марія Гамзатівна, 17.02.1985 р.н., останнє місце проживан-
ня якої: вул. Мініна і Пожарського, 107 в м. Горлівка Донецької 
обл.

Явка обвинуваченої є обов’язковою. У разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справу розглядатиме суддя Бернада Є. В.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 569-р прийнято рішення щодо 

реорганізації Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі — Інсти-

тут) шляхом приєднання його до закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфі-

кації служби зайнятості». Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 25.08.2022 

№ 2729 «Про реорганізацію Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України» 

створено комісію з реорганізації Інституту (далі — Комісія з реорганізації), яка здійснює повно-

важення щодо управління справами Інституту до завершення його реорганізації. Головою комі-

сії з реорганізації призначено Амельченка Руслана Євгеновича.

Комісія з реорганізації інформує, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Інституту 

приймаються за адресою: 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17 протягом двох місяців з дати 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +1..+6 +15..+20 Черкаська +2..+7 +14..+19
Житомирська +2..+7 +14..+19 Кіровоградська +2..+7 +15..+20
Чернігівська +1..+6 +12..+17 Полтавська +2..+7 +13..+18
Сумська +1..+6 +12..+17 Дніпропетровська +2..+7 +15..+20
Закарпатська +6..+11 +19..+24 Одеська +8..+13 +17..+22
Рівненська +2..+7 +16..+21 Миколаївська +6..+11 +17..+22
Львівська +2..+7 +17..+22 Херсонська +7..+12 +17..+22
Івано-Франківська +2..+7 +17..+22 Запорізька +5..+10 +17..+22
Волинська +2..+7 +16..+21 Харківська 0..-5 +13..+18
Хмельницька +2..+7 +15..+20 Донецька 0..-5 +15..+20
Чернівецька +2..+7 +17..+22 Луганська 0..-5 +15..+20
Тернопільська +2..+7 +16..+21 Крим +8..+13 +19..+24
Вінницька +2..+7 +15..+20 Київ +2..+4 +18..+20

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Великоцький Олександр Вікторович, 04.06.1978 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 62022050020000164 від 11.04.2022  у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Криміналь-
ного кодексу України, тобто у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому 
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Великоцький Олександр Вікторович, 04.06.1978 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 08, 09 та 10 вересня 
2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвє-
родонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 62022050020000164 від 11.04.2022 у якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

_____________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянка України Вінник Олена В’ячеславівна, 06.03.1992 р.н., у від-
повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від  
16.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Вінник Олена В’ячеславівна, 06.03.1992 р.н., відповідно 

до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 08, 09 та 10 вересня 2022 ро-
ку о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонець-
ку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-
61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Білокобильський Костянтин Миколайович, 

13.08.1989 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у 
дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Білокобильський Костянтин Миколайович, 

13.08.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
08, 09 та 10 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для прове-
дення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

__________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянка України Вінник Анна Іванівна, 09.06.1985 р.н., у відповіднос-
ті до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про підо-
зру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах во-
єнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Вінник Анна Іванівна, 09.06.1985 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 08, 09 та 10 вересня 2022 ро-
ку о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо-
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості під-
озрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
У провадженні Личаківського районного суду м. Львова перебувають 

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань № 42020000000000461 від 12 березня 2020 ро-
ку за обвинуваченням Киви Іллі Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2  
ст. 436-1, ст. 436 КК України.

У зв’язку з чим Кива Ілля Володимирович, громадянин Украї-
ни, 02.06.1977 року народження, уродженець м. Полтави, у період з 
29.08.2019 р. по 15.03.2022 р. — народний депутат України ІХ скликання, 
зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Ахматової Ан-
ни, 13-Д, кв. 129, м. Київ, який обвинувачується у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 
ст. 436-1, ст. 436 КК України, викликається в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 13 вересня 2022 року о 15 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Личаківського районного суду м. Львова (місто Львів, вул. Б. Лепкого, 
16, тел. 097 285 50 54), головуючий суддя Жовнір Г. Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

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

Наслідки неприбуття на виклик згідно ст. 139 КПК України, 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокре-
ма, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробіт-
ної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду. 

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

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

4. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового провадження.

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 вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 20 вересня 2022 
року о 10 год 00 хв до Головного слідчого управління Національної по-
ліції України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, каб. 646, для 
участі як підозрюваного у проведенні слідчого експерименту у кримі-
нальному 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

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
видане Управлінням персоналу штабу в/ч А0796 04.06.2015 року серія 

АА №340953, на ім’я Грубрін  Сергій Вікторович, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія УБД №159963 
видане Східним регіональним управлінням Державної прикордонної 
служби України 23 листопада 2015 року на ім’я Юрченко Олександр 
Володимирович, вважати недійсним.

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області ви-
кликає в підготовче судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 
12.09.2022, Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року наро-
дження, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце 
проживання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 2-го 
Українського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Знам’янського міськрайонного суду за адресою: м. Знам’янка, Кірово-
градська області, вул. Маяковського, 30.

Суддя Галина БЕРДНІКОВА

Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою 
м. Кам’янське, вул. Ніжинська, буд.10, кв.14 на ім’я 
Водяної Світлани Анатоліївни, у зв’язку з втратою 

вважати недійсним. 

Януковичу Віктору Федоровичу
Захарченку Віталію Юрійовичу
Ратушняку Віктору Івановичу
Шуляку Станіславу Миколайовичу
Кусюку Сергію Миколайовичу
Федчуку Петру Миколайовичу
Мазану Валерію Борисовичу
Якименку Олександру Григоровичу
Тоцькому Володимиру Володимировичу
Лебедєву Павлу Валентиновичу

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД ПРОВАДЖЕННЯ
Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотання слід-

чого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку 
із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР Рубана А.Г. про встановлен-
ня стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 42017000000002014, яке призначе-
но на 19 вересня 2022 року о 15 год 00 хв, та відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва, за адресою: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 
01601, каб. 204.

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва  
Світлана ШАПУТЬКО 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000000670 від 09.03.2017 за підозрою Романова Сергія 
Юрійовича, 16.08.1984 р.н., у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000000679 від 09.03.2017 за підозрою Плаксіна Артема 
Костянтиновича, 08.11.1990 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних 
осіб зібрано достатньо доказів для повідомлення їм про зміну раніше 
повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування 
іншій стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 КПК Укра-
їни, пропонуємо підозрюваним Романову С. Ю. та Плаксіну А. К. прибу-
ти до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 09 вересня 2022 року (з 09:00 
до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.
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