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Головний інвестор — держава
«ЄРОБОТА»! Як на Рівненщині працюють урядові програми підтримки бізнесу 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Товариство «Сади Полісся» в 
Рівненському районі отри-

має грант від держави 875 тисяч 
гривень на розвиток садівни-
цтва.  «Усі необхідні документи 
завантажив через «Дію», а вже 

за 10 днів отримав сповіщення: 
МінАПК винесло позитивне рі-
шення. Тож 31 серпня ми відкри-
ли рахунок в Ощадбанку, внесли 
свою частку 375 тисяч і чекаємо 
на співфінансування від держа-
ви. Це стане чудовою підмогою 
для втілення моєї мрії — виро-
щувати фундук та вишні, які чу-

дово ростуть і плодоносять на на-
ших специфічних ґрунтах. Вва-
жаю, що за садівництвом май-
бутнє нашого аграрного секто-
ру», — розповідає засновник то-
вариства Вадим Бортник. 

Нині на території Великооме-
лянської та Дядьковицької те-
риторіальних громад мають 5 

гектарів фундука (це культур-
на форма ліщини, яка дає вро-
жай у вересні) та 2,5 гектара ви-
шень. Але, звісно, прагнуть роз-
ширення. 

«Тож коли дізнався, що дер-
жава запроваджує грантову 
підтримку садівництва, при-
швидшив оформлення необхід-

ного пакета документів: за два 
тижні виготовив проєкт з аналі-
зом ґрунтів у столичному інсти-
туті садівництва, без проблем 
отримав погодження  в обох те-
риторіальних громадах і подав 
проєкт на 5 гектарів ново-
го саду», — веде далі гос-
подар.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЮРІЙ ДРАГАНЧУК:
«Під час засідання Ради 
асоціації Україна — ЄС  

 у Брюсселі оголосили 
справді історичне для 

України рішення: країна 
зможе приєднатися  

до конвенцій вже  
з 1 жовтня»

Обсяг резервів  
зростає 

ГРОШІ. Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви 
України, за попередніми даними, становили 25 436 мільйонів дола-
рів США. У серпні вони збільшилися на 13,6% завдяки надходжен-
ню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних борго-
вих виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Наці-
онального банку з продажу валюти, повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом упродовж серпня динаміку міжнародних резервів ви-
значали такі чинники: по-перше, отримання допомоги від інозем-
них партнерів та операції з управління державним боргом (валют-
ні надходження на рахунки уряду України в Національному банку 
в серпні становили 4788,4 мільйона доларів США); по-друге, опе-
рації НБУ на міжбанківському валютному ринку; по-третє, перео-
цінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості 
та курсів валют). 

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 
чотирьох місяців майбутнього імпорту, що достатньо для виконан-
ня зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національно-
го банку. 

7,64 тис. га
зернових озимих 

сільськогосподарських культур вже 
посіяно в  Україні станом на 6 вересня, 

повідомляє Мінагрополітики

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Київ в умовах війни здійснює системні 
реформи, щоб якнайшвидше розпочати переговори  
про вступ до ЄС. Брюссель обіцяє допомагати доти,  
доки це буде потрібно

Рада асоціації Україна — ЄС: 
нові санкції проти росії, 
перспектива членства в ЄС 
та міжнародна підтримка

Заступник міністра фінансів про виконання нашою 
державою всіх умов для так званого митного безвізу  
з ЄС і державами-партнерами євроспільноти
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РИНОК ПРАЦІ

Як пройти чергову хвилю 
COVID-19 в умовах війни, 
розповідає головний 
державний санітарний 
лікар Ігор Кузін

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Фахівці Сумської обласної 
служби зайнятості 
допомагають безробітним 
знайти не тільки роботу,  
а й місце в житті 7 

ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку 
інформування центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою»
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Іноземцев Андрій Вікторович, 29.06.1985 р.н., уро-

дженець смт. Велика Багачка Полтавської області, раніше зареєстрова-
ний та проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобо-
ва, буд 34/1, кв. 70, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитись 12.09.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ 
в Полтавській області Димаря Ю. С. за адресою: м. Полтава, вул. Соборнос-
ті, 40, каб. №17 (тел. 0532-511-817) для вручення повідомлення про зміну 
раніше повідомленої підозри та нову підозру, допиту в якості підозрюва-
ного, вручення клопотання про застосування запобіжного заходу, прове-
дення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №22021170000000040 від 24.11.2021, в якості підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Ленінський районний суд м. Полтави викликає Толмачову Ларису Ми-

колаївну, 20.08.1966 р.н., адреса: Полтавська область, м. Миргород, вул. 
Сорочинська, 2, кв. 73, обвинувачену у вчиненні  кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України, в 
підготовче судове засідання на 10 год. 30 хв. 14.09.2022, яке відбудеться в 
приміщенні Ленінського  районного суду м. Полтави за адресою: м. Полта-
ва, вул. Панянка, 38, зал судових засідань № 7.

У відповідності до ст.323 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження та на офіційному веб-сайті суду обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Високих М. С.

Обвинувачена Поп Т. І., 25.07.1983 року народження, зареєстрована 
за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Зарічна, 38А., фактич-
но проживає: РФ, м. Москва, вул. Мала Грузинська, будинок 3/9 квар-
тира 77.

Вам необхідно з’явитися на 10 год. 30 хв. 08.09.2022 до Ужгородсько-
го міськрайонного суду (суддя Крегул М. М.) м. Ужгород, вул. Загорська, 
53, для проведення підготовчого судового засідання у кримінальному 
провадженні №22022070000000051, за ознаками вчинення злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий 
розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

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

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

Повідомлення про підозру
м. Харків                    05 вересня 2022 року
Грячов Олександр Андрійович, 25.10.1995 р.н., громадянин України, на під-

ставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінальному прова-
дженні № 22022220000000413 від 31.03.2022 повідомляється про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 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
Грячов Олександр Андрійович, 25.10.1995 р.н., місце реєстрації: Харківська 

область, Борівський район, смт Борова, вулиця Привокзальна, 2, кв. 11; місце 
проживання: Харківська область, Борівський район, смт Борова, вул. 14 квар-
тал, 18, кв. 13, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 14.09.2022; 15.09.2022 о 10 год. 00 хв. до другого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Єв-
гена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) для допиту в якості підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2022 р. № 769-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність 

Березнянської селищної  
територіальної громади

Передати окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком 
у власність Березнянської селищної територіальної громади Чернігівського району 
Чернігівської області. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 769-р

ПЕРЕЛІК 
окремого індивідуально визначеного майна, що передається 
у власність Березнянської селищної територіальної громади

Найменування об’єкта Інвентарний номер
Відеокамери разом з обладнанням 11130385—11130387,  

11130389—11130407, 11130412, 101480009

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2022 р. № 770-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у Восьмому засіданні Ради асоціації  

між Україною та ЄС
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у Восьмому засіданні Ради асоці-

ації між Україною та ЄС у складі згідно з додатком.
2. Дозволити главі делегації в разі потреби вносити зміни до складу делегації, за-

лучати до її роботи представників центральних органів виконавчої влади, закордон-
них дипломатичних установ України, радників, експертів.

3. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у Восьмому засідан-
ні Ради асоціації між Україною та ЄС, що додаються (для службового користування).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 770-р

СКЛАД  
делегації Уряду України для участі у Восьмому засіданні  

Ради асоціації між Україною та ЄС

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України, глава делегації
СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна — Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України 
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр циф-

рової трансформації
МАРЧЕНКО Сергій Михайлович — Міністр фінансів
ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій 
КАЧКА Тарас Андрійович — заступник Міністра економіки — Торговий представ-

ник України
ПЕРЕБИЙНІС Євген Петрович — заступник Міністра закордонних справ 
ЮРЧЕНКО Анна Станіславівна — заступник Міністра інфраструктури з питань єв-

ропейської інтеграції
ЧЕНЦОВ Всеволод Валерійович  — Представник України при Європейському Сою-

зі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії
КУЦЕВОЛ Анатолій Анатолійович — заступник Державного секретаря Кабінету Мі-

ністрів України
КОТЛЯРОВА Олена Сергіївна — радник Прем’єр-міністра України
МАКАРУХА Зоряна Мар’янівна — керівник експертної групи з діалогу високого 

рівня Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секре-
таріату Кабінету Міністрів України

ІРХІН Олександр Валерійович  — керівник Департаменту з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 серпня 2022 р. № 772-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1  
(у формі обміну листами) між Урядом 
України та Європейською Комісією,  

що діє від імені Європейського Союзу,  
до Угоди про фінансування заходу 
«Програма ЄС з підтримки України  

в надзвичайній ситуації»  
(NDICI-GEO-NEAR/2022/ACT-60748)

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) між Урядом 
України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Уго-
ди про фінансування заходу «Програма ЄС з підтримки України в надзвичайній си-
туації» (NDICI-GEO-NEAR/2022/ACT-60748), учиненої в м. Києві 6 червня 2022 року.

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 серпня 2022 р. № 773-р 
Київ

Про підписання Угоди про фінансування 
заходу «Зменшення вразливості  

та підвищення продовольчої  
безпеки через підтримку постраждалого 

населення та сільськогосподарського 
виробництва в Україні (Контракт з розбудови 

держави та посилення стійкості)»
Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Зменшення вразливості та під-

вищення продовольчої безпеки через підтримку постраждалого населення та сіль-
ськогосподарського виробництва в Україні  (Контракт з розбудови держави та по-
силення стійкості)».

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Стефанішину Ольгу  Віталіївну підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 775-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 9 
оперативного плану заходів  

з протимінної діяльності
Внести зміну до пункту 9 оперативного плану заходів з протимінної діяльності, за-

твердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 р. № 288 
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 38, ст. 2049), виклавши графу «Відповідальні 
за виконання» в такій редакції:

«Мінреінтеграції
МКІП (за погодженням відповідних заходів та інформаційних матеріалів з Мін-

реінтеграції)
ДСНС
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) (за пого-

дженням відповідних заходів та інформаційних матеріалів з Мінреінтеграції) 
місцеві органи виконавчої влади 
органи місцевого самоврядування (за згодою)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 776-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету для надання грантів  
на створення або розвиток садівництва, 

ягідництва та виноградарства
1. Виділити в межах загального обсягу коштів, установленого абзацом першим 

пункту 11 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 532 
«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання гран-
тів з метою створення або розвитку бізнесу» (Офіційний вісник України, 2022 р.,  
№ 54, ст. 3179), Міністерству економіки 14 530 тис. гривень за бюджетною програ-
мою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» для надання грантів на 
створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству економіки подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів та 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 777-р 
Київ

Про погодження кандидатури Помірчого В. О.  
на посаду директора державного 

підприємства «Дирекція з будівництва 
об’єктів до Євро 2012 у м. Львові»

Погодити кандидатуру Помірчого Валерія Олександровича на посаду дирек-
тора державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро 2012  
у м. Львові».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 779-р 
Київ

Про внесення пропозиції щодо застосування 
та внесення зміни до персональних 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України, порушен-
ням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, інтересів суспіль-
ства, тимчасовою окупацією частини території України, зважаючи на факти сприяння 
збройній агресії, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» 
схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної безпеки і обо-
рони України пропозиції щодо: 

1) застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій) строком на десять років до фізичної особи згідно з додатком;

2) внесення до позиції 10 додатка до рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 26 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних еко-
номічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Пре-
зидента України від 27 лютого 2021 р. № 81, зміни, виключивши у графі «Вид об-
межувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції»)» цифру і слова  
«1) блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та роз-
поряджатися належним їй майном».

2. Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, 
Міністерству закордонних справ за участю Служби безпеки та інших державних орга-
нів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної без-
пеки і оборони України про застосування та внесення зміни до персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніто-
рингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективності.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із фізичною особою до якої вноситься пропозиція щодо застосування  

персональних обмежувальних заходів, можна ознайомитись на сайті «УК».
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Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Московченка Олега 

Геннадійовича на 11:00 год 14.09.2022 р. у справі №192/1107/22 за поданням Пологівсько-
го РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного по-
карання по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Мірошниченка Макси-

ма Володимировича на 10:45 год 14.09.2022 р. у справі №192/1106/22 за поданням Поло-
гівського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначе-
ного покарання по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Харківа Ангора Олек-

сандровича на 10:30 год 14.09.2022 р. у справі №192/1117/22 за поданням Пологівського 
РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного пока-
рання по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Горбунова Павла Ге-

оргійовича на 09:00 год 14.09.2022 р. у справі №192/1087/22 за поданням Пологівського 
РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного пока-
рання по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Голованя Олександра 

Миколайовича на 09:15 год 14.09.2022 р. у справі №192/1088/22 за поданням Пологівсько-
го РВ №2 філії ДУ «Центр пробацїї» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного по-
карання по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Губарьова Івана Васи-

льовича на 09:30 год 14.09.2022 р. у справі №092/1089/22 за поданням Пологівського РВ 
№2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного покаран-
ня по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Дяченко Альону Юрі-

ївну на 09:45 год 14.09.2022 р. у справі 192/1091/22 за поданням Пологівського РВ №2 фі-
лії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного покарання по 
закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Кологойди Сергія Ві-

кторовича на 10:00 год 14.09.2022 р. у справі №192/1095/22 за поданням Пологівського РВ 
№2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного покаран-
ня по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Манька Миколу Олек-

сандровича на 10:15 год 14.09.2022 р. у справі №192/1098/22 за поданням Пологівського 
РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій обл. про звільнення від призначеного пока-
рання по закінченню іспитового строку.

Оголошення
Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Кургана Сергія Олек-

сандровича на 11:00 год 07.10.2022р., по справі № 192/1093/22, за поданням Пологівсько-
го РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. про звільнення від відбування пока-
рання по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетровської обл.

Оголошення
 Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Вівденка Олександра 

Ігоровича на 10:30 год 07.10.2022р., по справі № 192/1086/22, за поданням Пологівського 
РВ №2 філії ДУ «Центр пробації» у Запорізькій обл. про звільнення від відбування покаран-
ня по закінченню строку випробування.

Адреса: вул. Строменка 1-А, смт. Солоне, Солонянського р-н, Дніпропетровської обл.

Оголошення
В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває об-

винувальний акт у кримінальному провадженні № 42015040010000139 внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року за обвинуваченням Кудряшова 
Олексія Юрійовича, 19 січня 1983 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Кудряшов Олексій Юрійович викликається в судове засідання на 13 ве-
ресня 2022 року о 09 годині 00 хвилин у приміщення Красногвардійського районного суду 
м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-6, каб. № 18. Справа роз-
глядається під головуванням судді Некрасова О. О.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до су-
ду передбачені ст. 139, 323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська перебуває обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні № 42015040010000146 внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 ро-
ку за обвинуваченням Цендровського Володимира Михайло-
вича, 10 серпня 1972 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України. 
  Обвинувачений Цендровський Володимир Михайлович викли-
кається в судове засідання на 15 вересня 2022 року о 12 годині 00 
хвилин у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб.  
№ 18. Справа розглядається під головуванням судді Некрасова 
О. О. Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду 
справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбаче-
ні ст. 139, 323 КПК України.

_____________________________________________________

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська перебуває обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні № 42015040010000145 внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 ро-
ку за обвинуваченням Соловйовського Ігоря Анатолійови-
ча, 03 липня 1969 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни (справа № 204/9483/21, провадження № 1-кп/204/291/22). 
Обвинувачений Соловйовський Ігорь Анатолійович викликається 
в судове засідання на 13 вересня 2022 року о 12 годині 00 хвилин 
у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб.  
№ 18. Справа розглядається під головуванням судді Некрасова 
О. О. Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду 
справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбаче-
ні ст. 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ОБВИНУВАЧЕНИХ  
ЧУДІНА А. С., КУЛІЄВА Р. Р.

Громадяни Російської Федерації Чудін Андрій Сергійович, 
03.09.1999 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: Російська Федерація, м. Магнітогорськ, вул. Менделєєва, 8-А, 
кв. 22, та Кулієв Руслан Рахабович, 10.11.1991 року народження, 
останнє відоме місце проживання: Російська Федерація, с. Ново-
черніговський, Челябінська обл., вул. Миру, буд. 30, кв. 1, повідо-
мляються про те, що їм необхідно з’явитися 28.09.2022 о 09 год. 
00 хв. в Новозаводський районний суд м. Чернігова, за адресою: 
вул. Мстиславська, 17, м. Чернігів, для участі у підготовчому су-
довому засіданні з розгляду справи про їх обвинувачення за ч. 1  
ст. 438 КК України (справа №751/2659/22, суддя Павлов В. Г.) По-
вну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Новозавод-
ського районного суду м. Чернігова https://nz.cn.court.gov.ua/.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ В СУД ОБВИНЯЕМЫХ ЧУДИНА А. С.,  
КУЛИЕВА Р. Р.

Граждане Российской Федерации Чудин Андрей Сергеевич, 
03.09.1999 года рождения, последнее известное место житель-
ства: Российская Федерация, г. Магнитогорск, ул. Менделеева, 
8-А, кв. 22, и Кулиев Руслан Рахабович, 10.11.1991 года рожде-
ния, последнее известное место жительства: Российская Федера-
ция, пос. Новочерниговский, Челябинская обл., ул. Миру, дом 30, 
кв. 1, уведомляются о том, что им необходимо явиться 28.09.2022 
в 09 час. 00 мин. в Новозаводской районный суд г. Чернигова, по 
адресу: ул. Мстиславская, 17, г. Чернигов, для участия в подгото-
вительном судебном заседании с рассмотрения дела по их обви-
нению за ч. 1 ст. 438 УК Украины (дело №751/2659/22, судья Пав-
лов В. Г.). Полную информацию возможно найти на официальном 
сайте Новозаводского районного суда г. Чернигова https://nz.cn.
court.gov.ua/.

Кредитна спілка «Подільська» повідомляє, що 07 жовтня 2022 ро-
ку об 11:00 за адресою: м. Хмельницький, пр-т Миру, 56, к. 27 відбу-
дуться чергові загальні збори членів кредитної спілки.

Порядок денний: 
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кре-

дитної спілки «Подільська» за 2021 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної 

спілки «Подільська» за 2021 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кре-

дитної спілки «Подільська» за 2021 рік.
4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії 

кредитної спілки «Подільська» за 2021 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяль-

ності кредитної спілки «Подільська» за 2021 рік.
6. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2022 рік.
7. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена 

річна звітність кредитної спілки «Подільська» за 2021 рік та визна-
чення аудиторської фірми для підтвердження достовірності і повно-
ти річної звітності кредитної спілки за 2022 рік.

8. Внесення змін до Положення про спостережну раду кредит-
ної спілки «Подільська», Положення про ревізійну комісію кредит-
ної спілки «Подільська», Положення про правління кредитної спіл-
ки «Подільська», Положення про кредитний комітет кредитної спілки 
«Подільська», шляхом затвердження цих положень в новій редакції.

9. Про делегування спостережній раді кредитної спілки повнова-
жень щодо затвердження організаційної структури кредитної спілки, 
політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтере-
сів кредитної спілки; політики винагороди кредитної спілки.

10. Обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії кредит-
ної спілки «Подільська».

11. Про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної 
спілки.

Зміни та пропозиції до порядку денного приймаються до 
22.10.2022 р. за адресою: Проспект Миру, 56, к.27, тел.: 0382-789-
585

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста 
Києва Коробенка С.В. від 29.08.2022 у справі № 760/10870/22, про-
вадження № 1-кс/760/3437/22 надано дозвіл на здійснення в рам-
ках кримінального провадження № 22022101110000127, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 спеці-
ального досудового розслідування стосовно громадянина рф Во-
зисова Анатолія Анатолійовича, 25 серпня 1990 року народження, 
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 438 КК України. 

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Возисова А. А.

Підозрюваний Возисов Анатолій Анатолійович, 25 серпня 1990 
року народження, який проживає за адресою: 692099, Примор-
ський край, Кіровський район, с. Комарівка, вул. Гаражна, буд. 
34, кв. 2 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022 об 11 год. 00 хв. як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні № 22022101110000127 за 
ч. 1 ст. 438 КК України до слідчого в ОВС слідчого управління Го-
ловного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кре-
менчуцької Ліани Олександрівни, за адресою: м. Київ, пр. Пере-
моги, 55/2 для завершення досудового розслідування, відкриття 
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а 
також проведенні інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні 22022101110000127. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосо-
вуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального про-
цесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стяг-
нення.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Романчук Дмитро Сергійович, 29.12.1978 ро-
ку народження, про те, що 07.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42022132580000036 від 15.04.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 07 по 
09 вересня 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 
Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення 
наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Романчука Дмитра Сергійовича, 

29.12.1978 року народження, остання відома адреса проживання: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ге-
оргія Лангемака (Рози Люксембург), буд. 18, кв. 1, для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022132580000036 від 
15.04.2022, на 18 год. 00 хв. 09.09.2022, до слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рів-
не, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, каб. №4. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК КУЩЕНКА І. В. 

 Громадянин України Кущенко Ігор Володимирович, 15.03.1964 року народження, уродженець м. Маріу-
поль, Донецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Матроська, кв. 
19, 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. 11.09.2022 до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Усикова Олександра Володимировича до будівлі за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 для вручення Вам письмового повідо-
млення про підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у кримінальному про-
вадженні №22022050000002224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2022 за ч. 3  
ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022 та 14.09.2022 в період часу з 09:00 до 12:00 за 
вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваної, проведення інших слідчих (процесуальних) дій 
за Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000002224 від 18.07.2022.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Данильченко Володимир Вікторович, 02.03.1978 року народження, уродженця с. Мо-

розівка, Міловського району, Луганської області, громадянина України, проживаючий за адресою: Луганська 
область, Старобільський район, с. Півнівка, вул. Миру, 100, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України вам повідомляється про нову та зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні за  
№ 42022131610000075 від 28.03.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111,  
ч. 4 ст.408 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та дезер-
тирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Данильченко Володимир Вікторович, 02.03.1978 року народження, уродженця с. Мо-

розівка, Міловського району, Луганської області, громадянина України, проживаючий за адресою: Луганська 
область, Старобільський район, с. Півнівка, вул. Миру, 100, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 10, 11, 12 вересня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвє-
родонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську  
(м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. роб. (096)-063-73-27) для проведення слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 42022131610000075 від 28.03.2022 як підозрюваному. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Харитонова Валерія Геннадіївна, 20.08.1989 року народження, громадянка України, відповідно до ст.ст. 

111, 133, 135, 278 КПК України, Вам в рамках кримінального провадження, внесеного 04.07.2019 до ЄРДР за 
№12022100070001325 повідомляється про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру погоджено заступником Подільської окружної прокуратури м. Києва Дмитром 
КУТОВИМ. 

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

Повістка про виклик
Харитонова Валерія Геннадіївна, 20.08.1989 р.н., уродженка  міста Донецьк, українка, громадянка України, 

зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Раздольна, 9, кв.65, проживаюча за адресою: м. Одеса, вул. Ака-
деміка Вільямса, 59К, кв.377, раніше не судима. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 09 та 12 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до Подільського УП ГУНП 
у м. Києві для допиту в якості підозрюваного в межах кримінального провадження №12022100070001325 від 
26.07.2022 року. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 КПК 
України.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ 

СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 (судова спра-
ва № 201/6026/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22022130000000186 від 06.06.2022 
стосовно підозрюваної Мельник Ірини Миколаївни, 
18.05.1969 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОЇ

У зв’язку із ухваленням слідчим суддею рі-
шення про здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000186 від 06.06.2022 за ч. 5  
ст. 111-1 КК України, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 137 Кримінального процесуального ко-
дексу України підозрювану Мельник Ірину Микола-
ївну, 18.05.1969 року народження, зареєстровану за 
адресою: Луганська область, Старобільський район, 
с. Лісна Поляна, вул. Молодіжна, 6/1, викликається 
14.09.2022 о 10:00, 15.09.2022 о 10:00, 16.09.2022 о 
10:00 до Луганської обласної прокуратури, яка тимча-
сово розташована на період воєнного стану за адре-
сою: вул. Москворецька, 19, м. Кам’янське  Дніпропе-
тровської області (каб. 501) для допиту як підозрюва-
ної, а також для проведення інших процесуальних дій 
у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим ча-
сом планується завершення досудового розслідуван-
ня, Вам необхідно з’явитися  21.09.2022  о 10:00 до 
Луганської обласної прокуратури  за вищевказаною 
адресою для отримання повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування та виконання вимог ст. 
290 КПК України (відкриття матеріалів іншій сторо-
ні), а саме для надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000186 від 06.06.2022 та початку 
ознайомлення з ними.

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

Телефон для зв’зку: 0969942480.
Прокурор у кримінальному провадженні —  

Начальник Міловського відділу Старобільської 
окружної прокуратури Луганської області  

Наталія ЗИСКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ 
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 (судова спра-
ва № 201/6060/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022132580000022 від 05.04.2022 
стосовно підозрюваного Базікала Івана Сергійовича, 
11.06.1987 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  ч. 5 ст. 111-1 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

У зв’язку із ухваленням слідчим суддею рі-
шення про здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000022 від 05.04.2022 за ч. 5  
ст. 111-1 КК України, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 137 Кримінального процесуального кодек-
су України підозрюваного Базікала Івана Сергійо-
вича, 11.06.1987 року народження, зареєстровано-
го за адресою: Луганська область, Біловодський ра-
йон, смт. Біловодськ, провул. ім. Косьміна, буд.4, ви-
кликається 13.09.2022 о 10:00, 14.09.2022 о 10:00, 
15.09.2022 о 10:00 до Луганської обласної проку-
ратури, яка тимчасово розташована на період во-
єнного стану за адресою: вул. Москворецька, 19,  
м. Кам’янське  Дніпропетровської області (каб. 501) 
для допиту як підозрюваного, а також для проведен-
ня інших процесуальних дій у вказаному криміналь-
ному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим ча-
сом планується завершення досудового розслідуван-
ня, Вам необхідно з’явитися  20.09.2022 о 10:00 до 
Луганської обласної прокуратури  за вищевказаною 
адресою для отримання повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування та виконання вимог ст. 
290 КПК України (відкриття матеріалів іншій сторо-
ні), а саме для надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000022 від 05.04.2022 та початку 
ознайомлення з ними.

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

Телефон для зв’язку: 0954857197.
Прокурор у кримінальному провадженні —  

прокурор Біловодського відділу Старобільської 
окружної прокуратури Луганської області  

Світлана ЧЕРНИХ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянин України Шестак Олександр 
Дмитрович, 23.02.1998 р.н., о 10 годині 00 хвилин на 
17.09.2022, 18.09.2022, 19.09.2022 до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, вул. Святослава Хороброго, 23 (фактичне роз-
ташування), для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кри-
мінальному провадженні № 22022130000000306 від 
21.07.2022, допиту у якості підозрюваного, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Лемеша Миколи Юрійовича, 26.01.1995 року на-

родження, уродженця с. Дем’янівка Першотравнево-

го району Донецької області, українця, зареєстрова-

ного за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, буд. 7, 

фактично проживаючого за адресою: Донецька об-

ласть, Маріупольський район, смт. Мангуш, вул. По-

штова, буд. 3, кв. 12, відповідно до вимог ст. ст. 134, 

135 КПК України, Вам необхідно з’явитись на 11 год. 

30 хв. 12.09.2022, на 11 год. 30 хв. 13.09.2022, на 11 

год. 30 хв. 14.09.2022 до старшого слідчого Головно-

го слідчого управління Державного бюро розсліду-

вань. Торжинської Анастасії Олександрівни за адре-

сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 317 

тел. 044-365-40-00 (вн.№2142) для допиту в якос-

ті підозрюваного у кримінальному провадженні  

№ 62022000000000148 від 17.03.2022 за ч. 2 ст. 111 

КК України, а також проведення інших слідчих та про-

цесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ 
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 (судова спра-
ва № 201/6080/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 12022131580000073 від 28.04.2022 
стосовно підозрюваного Григоренка Сергія Олек-
сандровича, 14.05.1960 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здій-
снення спеціального досудового розслідування у вка-
заному кримінальному провадженні, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесу-
ального кодексу України підозрюваному Григоренку 
Сергію Олександровичу, 14 травня 1960 року наро-
дження, повідомляємо, що Вам необхідно з’явитись 
21.09.2022 о 10:00, 22.09.2022 о 10:00, 23.09.2022 о 
10:00 до Старобільської окружної прокуратури Луган-
ської обласної, розташована на період воєнного ста-
ну за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, 
Кіровоградської області для допиту в якості підозрю-
ваного, а також проведення слідчих та процесуальних 
дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом 
планується завершення досудового розслідування, 
Вам необхідно з’явитись 30.09.2022 о 10:00 до Старо-
більської окружної прокуратури Луганської обласної, 
за вищевказаною адресою для вручення повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, вико-
нання вимог  ст. 290 КПК України (відкриття матеріа-
лів іншій стороні), а саме для надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження,  вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування.

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

Прокурор у кримінальному провадженні, —  
Керівник Старобільської окружної прокуратури  

Луганської області Сергій ПОПОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Снітко Дмитро Анатолійович, 31.07.1981 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-

ни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050030000195 від 03.05.2022 у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, а саме у ді-
янні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обо-
роноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Снітко Дмитро Анатолійович, 31.07.1981 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 

з’явитися 11, 12 та 13 вересня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Тери-
торіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050030000195 від 03.05.2022 в якості  
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) 

ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: G22N021279 - G22N021282

Найменування активу/стислий опис активу 1. Нерухомість у смт. Хорошів (Володарськ-Волинський)  
та смт. Нова Борова Житомирської обл., м. Долина Івано-Фран-
ківської обл., м. Шепетівка Хмельницької обл.

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/

Дата проведення аукціону: 19.09.2022

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  
по кожному лоту вказується на веб сайті: https://prozorro.sale/

Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

www.fg.gov.ua/passport/51545

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

Детектив Національного антикорупційного бюро України Кривов’яз Д.О. під час розслідування криміналь-
ного провадження № 52018000000000098 від 12.02.2018, встановивши наявність достатніх підстав для пові-
домлення підозрюваному про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень, відповідно до ст. ст. 42, 276 – 279 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Кургуну Ярославу Романовичу, 29 жовтня 1981 року народження, уродженцю м. Борислав Львівської 

області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Київська область, м. Вишгород, пр. І.Мазепи, 
буд. 13/9, кв. 128, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 45, кв. 5, 
одруженому, раніше не судимому, про те, що він підозрюється в:

– організації зловживання службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної 
вигоди для самої себе та іншої фізичної або юридичної особи, використанні службового становища всупереч 
інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України;

– організації легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої за попередньою 
змовою групою осіб в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 
ст. 209 КК України;

– організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, 
і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншими особами, вчиненому за попере-
дньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України;

– організації використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст.ст. 
28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України. Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кургун Ярослав Романович, 29.10.1981 р.н., відповідно до вимог  ст.ст. 42, 133, 135, 2975 КПК України, Вам 

необхідно з’явитися о 16 год. 00 хв. 08.09.2022, о 14 год. 00 хв. 09.09.2022 та об 11 год. 00 хв. 12.09.2022 до 
детектива Національного бюро Кривов’яза Дмитра Олександровича (тел. (044)364-42-99) в каб. № 453 Націо-
нального антикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для вручення (отри-
мання) повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, а також  участі в допиті як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 52018000000000098 від 12.02.2018. Поважні причини неприбут-
тя зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та положень глави 11 КПК України  повідомляю, що 05.09.2022 в кри-
мінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221150001028 
від 02.09.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Кулик Ста-
ніслав Вікторович, 06.04.1971 р.н., підозрюється в тому, що він будучи службовою особою, відповідно до п. 3  
ст. 18 КК України,  з метою розтрати бюджетних коштів, що належать АТ «Українська Залізниця», акціями 
якого в повному обсязі володіє держава, діючи з єдиним прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом 
зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, матеріали щодо яких ви-
ділені в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, пе-
редбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,здійснив розтрату чужого майна, а 
саме грошових коштів, які призначались на виплату заробітної плати, перебуваючи в приміщенні виробни-
чого підрозділу «Куп’янськ-Вузлова дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська 
Залізниця», що розташована за адресою: Харківська область, Куп’янський район, смт. Куп’янськ-Вузловий, 
площа Залізничників, 10, період часу, а саме: за січень 2018 року, з квітня по грудень 2018 року, з січня по 
грудень 2019 року, з січня по лютий 2020 року, з липня по серпень 2020 року, більш точну дату та час в хо-
ді досудового розслідування встановити не виявилось можливим, вносив завідомо неправдиві відомості в 
табелі обліку використання робочого часу про відпрацьований робочий час підпорядкованих йому праців-
ників виробничого підрозділу «Куп’янськ-Вузлова дистанція колії» регіональній філії «Південна залізниця»  
АТ «Українська Залізниця», таким чином розтративши бюджетні кошти в сумі 144 344,35 грн., що належать 
АТ «Українська Залізниця» власником яких є держава, тобто у вчиненні кримінального правопорушення-зло-
чину, передбаченого  ч.3 ст.191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Кулик Станіслав Вікторович, 06.04.1971 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135 Вам не-
обхідно з’явитися 09.09.2022, 10.09.2022 о 10.00 год. до кабінету № 76 ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській 
області, за адресою: м. Харків, пров. Балашівський, 12, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а також вручення клопотання про 
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього, в рамках кримінального 
провадження № 12022221150001028 від 02.09.2022 року за ч.3 ст. 191 КК України в якості підозрюваного. 

Свідоцтво про право власності на будинок за адресою: вул. Арсенічева, буд. 23, кв. 1, м. Кам’янське,  
Дніпропетровська обл., на ім’я Решетняк Надії Мефодіївни у зв’язку з втратою  

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім’ї серія БС № 372604, видане Києво-Святошинською район-
ною державною адміністрацію від 23 липня 2020 року на ім’я Чегорка Наталії Євгеніївни та Чегорка Максима 
Петровича, вважати недійсним.
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В провадженні Приморського районного суду м. Одеси  перебуває обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №22021160000000017 від 02.02.2021 року відносно Морен-
ко Андрія Володимировича, 20.03.1985 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України, обвинуваченому Моренко Андрію Во-
лодимировичу, 20.03.1985 року народження, проживаючому за адресою: Одеська об-
ласть, Біляївський район, с. Петровське, вул. Котовського, 47, необхідно з’явитися в 
судове засідання, яке відбудеться 14.09.2022 о 14.00 годині, за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №107.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139,323 КПК 
України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя І. В. Лонський

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове за-
сідання, в якості обвинуваченого, Григорян Владислава Вале-
рійовича, 22.04.1983 року народження, уродженця Азербай-
жанської Республіки, громадянина України, зареєстрованого 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Косіора, 
5, кв. 16, фактично проживаючого м. Алчевськ.

Судове засідання відбудеться 15 вересня 2022 року о 09 
год. 50 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул.Го-
голя, 316, каб. 237.

Суддя Кончина О. І.

Втрачені посвідчення: учасника бойових дій, видане Східним регі-
ональним управлінням Державної прикордонної служби України 30 
квітня 2015 року, посвідчення ветерана військової служби України, ви-
дане 05 жовтня 2020 року, військовий квиток, видані на ім’я Михай-
ловський Олександр Анатолійович вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +2..+7 +15..+20 Черкаська +4..+9 +17..+22
Житомирська +2..+7 +16..+21 Кіровоградська +4..+9 +17..+22
Чернігівська +2..+7 +14..+19 Полтавська +4..+9 +17..+22
Сумська +2..+7 +13..+18 Дніпропетровська +4..+9 +17..+22
Закарпатська +9..+14 +20..+25 Одеська +7..+12 +20..+25
Рівненська +2..+7 +16..+21 Миколаївська +7..+12 +17..+22
Львівська +5..+10 +18..+23 Херсонська +7..+12 +17..+22
Івано-Франківська +5..+10 +18..+23 Запорізька +7..+12 +16..+21
Волинська +2..+7 +16..+21 Харківська +4..+9 +15..+20
Хмельницька +4..+9 +18..+23 Донецька +4..+9 +15..+20
Чернівецька +5..+10 +19..+24 Луганська +4..+9 +15..+20
Тернопільська +4..+9 +18..+23 Крим +8..+13 +19..+24
Вінницька +4..+9 +17..+22 Київ +5..+7 +17..+19

Укргiдрометцентр

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

 Обвинувачений Коваль Костянтин Вікторович, який народився 17 січня 
1981 року, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Якимівський 
район, с. Шелюги, вул. Молодіжна,21, та фактично проживає за адресою: 
Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського десанту, 22-А, кв. 72, від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судові засідан-
ня, які відбудуться 16.09.2022 року о 10 годині 00 хвилин, 03.10.2022 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин, 10.10.2022 року о 13 годині 30 хвилин, у залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі у судовому засіданні в якості об-
винуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

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

 Обвинувачений Шацький Юрій Михайлович, який народився 25 
травня 1953 року, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Якіра, 2, кв. 4, проживаючий за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Веденіна, 85, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 13.09.2022 року о 12 годині 30 хвилин в залі судових засідань 
№207 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвину-
ваченого.

Суддя  Донцов Д. Ю.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 09.04.1987 р.н., про-
живаючому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка, 7, 
кв.146, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 14.09.2022 
о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

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

Обвинувачений Кауров Валерій Володимирович, який народився 02 квітня 
1956 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 81, 
корп.1, кв.175, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 13.09.2022 року о 12 годині 45 хвилин 
в залі судових засідань №207 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості об-
винуваченого.

Суддя Донцов Д. Ю.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідання, в 
якості обвинуваченого, Шушунова Віктора Павловича, 30.07.1968 року на-
родження, уродженця смт Цибулів, Монастирищенського району, Черкась-
кої області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
вул. Бурди, буд. 8, смт Цибулів, Монастирищенського району, Черкаської 
області, фактично проживаючого: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 227, кв. 3.

Судове засідання відбудеться 13 вересня 2022 року о 14 год. 00 хв. в 
приміщенні суду за адресою:м.Черкаси,вул.Гоголя,316,каб.237.

Суддя О. І. Кончина

ПОВІДОМЛЕННЯ 
підозрюваній Калиновській Т. Л. про завершення досудового  
розслідування та надання доступу до матеріалів досудового  

розслідування
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляю про завер-

шення 07.09.2022 досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42022232230000082 від 09.05.2022, за підозрою Калиновської Те-
тяни Леонідівни, 28.09.1953 р.н., у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ст. 111-2 КК України, та надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування.

Підозрювана Калиновська Тетяня Леонідівна, 28.09.1953 р.н., має 
право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 42022232230000082 від 09.05.2022, за правилами ст. 290 КПК Укра-
їни, 12.09.2022 у приміщенні Криворізької центральної окружної про-
куратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дні-
пропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська,  
43 а. 

Крім того, повідомляю Калиновській Тетяні Леонідівні, 28.09.1953 
р.н., про необхідність явки 12.09.2022 о 14.00 годині за вищевказаною 
адресою для вручення обвинувального акту, реєстру матеріалів досу-
дового розслідування та відібрання розписки про їх отримання. 

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

на Калиновська Тетяна Леонідівна, 28.09.1953 р. н.., яка зареєстрова-
на та проживає за адресою: Херсонська область, Скадовський район,  
м. Скадовськ, вул. Будьоного, буд. 229, на 14.00 год. 12.09.2022 до 
Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської 
області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, міс-
то Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 43 а, для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження № 42022232230000082 від 
09.05.2022 та для вручення обвинувального акту, реєстру матеріалів 
досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у статтях 138, 139 КПК України.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  
Перший заступник керівника Скадовської окружної прокуратури 

Херсонської області Костянтин ФІЛІМОНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
підозрюваному Швайку С. М. про завершення досудового  

розслідування та надання доступу до матеріалів досудового  
розслідування

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляю про завер-
шення 07.09.2022 досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22022230000000109 від 02.05.2022, за підозрою Швайка Сергія Ми-
колайовича, 16.10.1958 р.н. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, та надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування.

Підозрюваний Швайко Сергій Миколайович, 16.10.1958 р.н., має 
право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№22022230000000109 від 02.05.2022, за правилами ст. 290 КПК Укра-
їни, 12.09.2022 у приміщенні Криворізької центральної окружної про-
куратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дні-
пропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська,  
43 а. 

Крім того, повідомляю Швайку Сергію Миколайовичу, 16.10.1958 
р.н., про необхідність явки 12.09.2022 об 11.00 годині за вищевказа-
ною адресою для вручення обвинувального акту, реєстру матеріалів 
досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання. 

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

ний Швайко Сергій Миколайович, 16.10.1958 р.н., який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: Херсонська область, Скадовський район, 
м. Скадовськ, вул. Балтазарівська, буд. 33, на 11.00 год. 12.09.2022 
до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської 
області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, міс-
то Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 43 а, для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження №22022230000000109 від 
02.05.2022 та для вручення обвинувального акту, реєстру матеріалів 
досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у статтях 138, 139 КПК України.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  
Перший заступник керівника Скадовської окружної прокуратури 

Херсонської області Костянтин ФІЛІМОНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-
відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
09.05.2022 за № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Буха-
ло Андрій Олександрович, 08.07.1994 року народження, уродженець  
м. Маріуполя Донецької області, зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 27, кв. 80, підо-
зрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупо-
ваній території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Бухало Андрій Олександрович, 08.07.1994 року на-
родження, уродженець м. Маріуполя Донецької області, зареєстрова-
ний за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельниць-
кого, 27, кв. 80, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8,  
м. Київ, (каб. 240), як підозрюваний у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 10.09.2022 о 10:00 
год., 11.09.2022 о 10:00 год. та 12.09.2022 о 10:00 год  (для отримання 
письмового повідомлення про підозру, допиті в якості підозрюваного  
та інших процесуальних дій). 

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

Ст. слідчий Третього слідчого відділу Тарас ЯЩУК 
e-mail:  2sv.dbr.kyiv@gmail.com

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-
відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
09.05.2022 за  № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Мадін Во-
лодимир Іванович, 28.07.1992 року народження, уродженець с. Ма-
лоянисоль Володарського р-ну Донецької області, зареєстрований за 
адресою: Донецька обл., Володарський р-н, с. Малоянисоль, вул. Су-
ворова, 2, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином Укра-
їни посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимча-
сово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Мадін Володимир Іванович, 28.07.1992 року наро-
дження, уродженець с. Малоянисоль Володарського р-ну Донецької 
області, зареєстрований за адресою: Донецька обл., Володарський 
р-н, с. Малоянисоль, вул. Суворова, 2, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. 
Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 240), як підозрюваний у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 
10.09.2022 об 11:00 год., 11.09.2022 об 11:00 год. та  на 12.09.2022 об 
11:00 год  (для отримання письмового повідомлення про підозру, до-
питі в якості підозрюваного  та інших процесуальних дій). 

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

Ст. слідчий Третього слідчого відділу Тарас ЯЩУК 
e-mail:  2sv.dbr.kyiv@gmail.com
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