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Опалювальний сезон: важко, проте впораємося
ПРОГНОЗИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ. Експерти оцінили ризики й виклики, з якими зіткнуться українці 
з початком холодів

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Наступний опалювальний се
зон експерти й урядовці ха

рактеризують як дуже складний 
та непередбачуваний. Він бу

де першим у час активної фази 
восьмирічної війни з росією. 

«Урядовий кур’єр» аналізує 
особливості цього періоду та ви
клики, з якими доведеться бо
ротися пересічним українцям 
під час подачі тепла та електро

енергії. Ми попросили експертів 
надати нетривіальні поради, як 
упоратися із труднощами.

5 вересня, перебуваючи в Бер
ліні, Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль заявив, що на
ша країна вже закачала у схови

ща майже  13 мільярдів кубоме
трів газу та встигла накопичити 
понад 2 мільйони тонн вугілля.  

«І запаси газу, які в нас є, 
наш видобуток плюс LNG
термінали в Європі, плюс до
мовленості з північними краї

нами, плюс домовленості з ін
шими нашими партнерами да
ють нам сьогодні впевненість у 
тому, що складно, але ми про
йдемо цей опалювальний 
сезон», — запевнив Денис 
Шмигаль.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Ми готуємо понад десяток 

нових проєктів, щоб 
допомогти Україні пережити 

зиму. І допомагатимемо 
країні у зміцненні сектору 

оборони та безпеки  
у довгостроковій 

перспективі».

Народ України 
нагородили премією 
«M100 Media Award»

УШАНУВАННЯ. Народ України нагородили престижною німець-
кою премією «M100 Media Award» за захист свободи й сувереніте-
ту в боротьбі проти російського вторгнення. Як повідомляє Укрін-
форм, про це заявили організатори премії. 

«Народ України зі стоїчною стійкістю протягом місяців протисто-
їть жорстокому вторгненню росії та захищає свою свободу і суве-
ренітет на європейській землі. Тому консультативна рада M100 ви-
рішила вшанувати народ України цьогорічною нагородою «M100 
Media Award», — ідеться в заяві.

«Жодна нація у світі не продемонструвала цінності свободи та її 
крихкої вразливості так пристрасно, як Україна за останні місяці. 
Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності: незалежність і сво-
боду. Народ України заслуговує нашої глибокої поваги, підтримки 
та солідарності. Вони воюють і за нас», — сказав голова консульта-
тивної ради, мер Потсдама Майк Шуберт.

Зазначено, що 15 вересня в німецькому місті Потсдамі від іме-
ні українського народу премію отримає боксер Володимир Кличко. 
Головну політичну промову на церемонії нагородження виголосить 
канцлер Німеччини Олаф Шольц.

6,2 млрд грн
отримали у серпні, за повідомленням  

Мінфіну, місцеві бюджети трансфертів із 
загального фонду державного бюджету

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр наголошує  
на важливості того, щоб єдність навколо нашої держави  
та її підтримка не зменшувалися

Потужна проукраїнська 
коаліція в дії 

Генеральний секретар НАТО у своїй колонці  
«НАТО заплатить ціну, але ми маємо дотримуватися 
курсу на Україну» з підзаголовком «Ми маємо 
продовжувати протистояти російській агресії проти 
України та енергетичному шантажу проти всіх нас»
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Науковець Дмитро Бідюк 
про внесок своєї команди  
у відповідальне споживання 
та виробництво –– одну  
з Цілей сталого розвитку

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» побував 
у першому на Закарпатті 
освітньому просторі для  
дітей-переселенців, відкритому 
за підтримки меценатів 

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу



8 вересня 2022 року, четвер, № 194 www.ukurier.gov.ua 7

ДОКУМЕНТИ

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

КАДРОВІ ПИТАННЯ

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Швеця О. В.

Підозрюваний Швець Олег Валерійович, 22 вересня 1992 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Кам’янсько-
Дніпровський район, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Шульгіна, 61, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022, 
14.09.2022 о 12 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, з метою вручення копії клопотання про продовження строку досу-
дового розслідування під час здійснення досудового розслідування до 
слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного 
слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Стельмаченка В. А.

Підозрюваний Стельмаченко Володимир Анатолійович, 18.01.1970 
р.н., зареєстрований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ко-
роленка, буд. 54, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295 Кри-
мінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022 о 13 год. 00 хв. як підозрюваному 
у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2  
ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про 
продовження строку досудового розслідування під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового 
розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Башинського О. В.

Підозрюваний Башинський Олексій Володимирович, 02 вересня 1982 
року народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, 
Кам’янсько-Дніпровський район, с. Велика Знам’янка, вул. Степова, 
352, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022, 
14.09.2022 о 12 год. 45 хв. як підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, з метою вручення копії клопотання про продовження строку досу-
дового розслідування під час здійснення досудового розслідування до 
слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного 
слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу. 

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

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День воєнної розвідки України

Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення за-
хисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздат-
ності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшану-
вання звитяг воєнних розвідників ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 
7 вересня.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
7 вересня 2022 року
№629/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2022 р. № 989 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 7 березня 2022 р. № 213
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  

від 7 березня 2022 р. № 213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах 
воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1300) зміни, що до-
даються.

2. Установити, що в умовах воєнного стану  в межах адміністративно-територі-
альної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адмі-
ністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до 
єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у ра-
зі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію актів цивільно-
го стану, за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного ста-
ну і свідоцтв, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів ци-
вільного стану, за видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану грома-
дян, за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного ста-
ну державне мито та відповідна плата не справляються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 вересня 2022 р. № 989

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  

від 7 березня 2022 р. № 213

1. Абзац другий підпункту 1 після слова «передача» доповнити словом «(надси-
лання)». 

2. В абзаці четвертому підпунктів 2 і 3 слово «надсилається» замінити словами 
«передається (надсилається)». 

3. У підпункті 4:
1) в абзацах першому і другому слово «надсилатися» замінити словами «переда-

ватися (надсилатися)»; 
2) в абзаці третьому слово «надсилаються» замінити словами «передаються (над-

силаються)».
4. Доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:
«6) державне мито за державну реєстрацію шлюбу у випадках, передбачених цим 

пунктом, не справляється.».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-
дженні, внесеному до ЄРДР 25.03.2022 під № 22022000000000120 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України, складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно з яким Німетуллаєв Рустем Сейтумерович, 30.05.1978 р.н., місце реєстрації: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Майська, 11/14, підозрюється у державній зраді, вчиненні умисних дій на шкоду обороно-
здатності та державній безпеці України, шляхом надання іноземній державі — Російській Федерації, допомо-
ги в проведенні підривної діяльності проти України, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнно-
го стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 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 Німетуллаєв Рустем Сейтумерович, 30.05.1978 р.н., місце реєстрації: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Майська, 11/14, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України Ращупкіна Є. В. за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 33, каб. 701, н.т.: (044) 256-92-21, як підозрюваному у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України на 12.09.2022 о 10:00 год., на 13.09.2022 о 10:00 
год., на 14.09.2022 о 10:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022000000000120 в якості підозрюваного).

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

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

дженні, внесеному до ЄРДР 25.03.2022 під № 22022000000000120 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з яким Коваленко Едуард Володимирович, 17.10.1965 р.н., місце реєстрації: Херсонська 
обл., м. Генічеськ, вул. Міська, 19, підозрюється у державній зраді, вчиненні умисних дій на шкоду оборо-
ноздатності та державній безпеці України, шляхом надання представнику іноземної держави — Російської 
Федерації, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, за попередньою змовою групою осіб 
в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 
ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 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 Коваленко Едуард Володимирович, 17.10.1965 р.н., місце реєстрації: Херсонська обл., м. Ге-

нічеськ, вул. Міська, 19, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчо-
го в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України Ращупкіна Є. В. за адресою: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 33, каб. 701, н.т.: (044) 256-92-21, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України на 12.09.2022 об 11:00 год., на 13.09.2022 об 11:00 год., 
на 14.09.2022 об 11:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022000000000120 в якості підозрюваного).

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 778-р 
Київ

Про підписання Рамкової угоди між Урядом 
України та Урядом Республіки Австрія  

про економічне співробітництво  
у розвитку проектів 

Схвалити проект Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ав-
стрія про економічне співробітництво у розвитку проектів. 

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки Сви-
риденко Юлію Анатоліївну підписати зазначену Рамкову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 780-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна до сфери управління 

Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг 
Передати окреме індивідуально визначене майно, що закріплене на праві госпо-

дарського відання за державним підприємством «Енергоринок», функції з управлін-
ня яким здійснює Кабінет Міністрів України, за переліком згідно з додатком до сфери 
управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 2 вересня 2022 р. № 780-р

ПЕРЕЛІК  
окремого індивідуально визначеного майна,  

що передається до сфери управління Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг 

Найменування Інвентарний номер

Комп’ютерна техніка, оргтехніка, облад-
нання, меблі

2174, 2175, 3570—3596, 3596/1, 3596/2, 
3744—3746

К № 170, К № 171, П № 3, П № 76,  
П № 110, П № 200, П № 235, П № 283

М-С № 28, М-С № 40,  
М-С № 47/01 — М-С № 47/09, 
М-С № 47/11 — М-С № 47/24,  
МСТЗ-1/5, МТСЗ-1/1 — МТСЗ-1/4, 
МТСЗ-1/7, МТСЗ-1/9, МТСЗ-1/10, 
МТСЗ-1/12, МТСЗ-1/13,  
МТСЗ 1/14 — МТСЗ 1/18

ЕР-289 т, ЕР-349 т, ЕР-350 т, ЕР-363 т,  
ЕР-364 т, ЕР-386 т, ЕР-КС 1

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 вересня 2022 р. № 781-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 листопада 2021 р. № 1207
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада  

2021 р. № 1207 «Про утворення Національного органу з питань протимінної діяльнос-
ті» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 92, ст. 5960) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 2 вересня 2022 р. № 781-р
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів  
України від 10 листопада 2021 р. № 1207

1. Після позиції
«Заступник Міністра закордонних справ»
доповнити такими позиціями:
«Заступник Міністра аграрної політики та продовольства
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Заступник Міністра інфраструктури».
2. Позицію
«Перший заступник Голови ДСНС»
замінити такою позицією:
«Заступник Голови ДСНС».

Президент України 
звільнив:
ОЛЕФІРЕНКА Сергія Володимировича — з посади голови Генічеської районної 

державної адміністрації Херсонської області.
призначив:
СТАРОКОНЯ Богдана Юрійовича — головою Василівської районної державної ад-

міністрації Запорізької області.
увільнив:
СТАРОКОНЯ Богдана Юрійовича від тимчасового виконання обов’язків голови Ва-

силівської районної державної адміністрації Запорізької області.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про закінчення строку застосування остаточних 

антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої 
карбамідоформальдегідної продукції походженням  

з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровироб-

ника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 
19.08.2023 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпор-
ту в Україну деякої карбамідоформальдегідної продукції походженням з Російської 
Федерації.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з між-
народної торгівлі від 02.07.2018 № АД-392/2018/4411-05 «Про застосування остаточ-
них антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідоформальдегід-
ної продукції походженням з Російської Федерації». 

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

Подільський районний суд м. Києва викликає Квартника Пилипа Олександровича, 27.11.1985 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: м. Луцьк, пр. Михайла Грушевського, 1) у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 14 вересня 2022 
року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 

адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, під головуванням судді Будзан Л. Д.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 

провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Ома-
ралінова Руслана Олеговича, 25.05.1999 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 428 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Омаралінов Руслан Олегович 25.05.1999 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 428 ч. 1 КК Укра-
їни, яке відбудеться 16 вересня 2022 року о 12:40 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, кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачено-
го  Павлюченко Віталія Олександровича, 30.01.1970 року народжен-
ня, (останні відомі місця проживання: вул. Горпищенка, 152, в/ч А 3009,  
м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України в судове засідання, яке відбудеться 14 вересня 
2022 року о 15:00. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимо-
шенка, 2є, зал судових засідань №7, під головуванням судді Родіонова, 
судді: Яценко Н. О., Жук М. В.

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену 
Костарнову Олександру Владиславівну, 15.02.1989 року народження, 
(останні відомі місця приживання: вул. Морська, 11, кв. 2, смт  Ново-
озерне, АР Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України в судове засідання, яке відбудеться 14 вересня 2022 
року о 15:30. Явки до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тим-
ошенка, 2є, зал судових засідань №7, під головуванням судді Радонова 
С. О., судді: Яценко Н. О., Жук М. В.

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Барбарук Юрія Юрійовича, 01.02.1987 року народження, (останні відо-
мі місця проживання: вул. Фрунзе, 36, с. Дивне, Новотроїцький р-н. Хер-
сонська обл.) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 
КК України в судове засідання, яке відбудеться 15 вересня 2022 року о 
10:00. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимо-
шенка, 2є, зал судових засідань №7, під головуванням судді Родіонова 
С. О., судді: Белоконна І. В., Диба О. В.

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

07.09.2022 ухвалою (справа № 188/93) слідчого судді Петропавлівсько-
го районного суду Дніпропетровської області, надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 12022130000000011 від 14.01.2022, стосовно підозрюваних у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260,   
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України: Перепьолкіна Павла Юрійовича, 11.06.1966 р.н., Васи-
льєва Віктора Анатолійовича, 13.06.1965 р.н., Бодрова Олександра Андрі-
йовича, 02.06.1983 р.н., Дівенка Артура Володимировича, 21.04.1986 р.н.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювані Перепьолкін Павло Юрійович, 11.06.1966 р.н., Васильєв 
Віктор Анатолійович, 13.06.1965 р.н., Дівенко Артур Володимирович, 
21.04.1986 р.н., Бодров Олександр Андрійович, 02.06.1983 р.н., на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України, вам необхідно з’явитись до слідчо-
го управління Головного управління Національної поліції в Луганській об-
ласті, за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Троїцька, 20А,  
м. Дніпро (каб. 217), як підозрюваним о 10 год. 00 хв. 15.09.2022, о 10 год. 
00 хв. 16.09.2022, о 10 год. 00 хв. 17.09.2022 для отримання письмового по-
відомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438 КК України, допиту як підозрюваних та проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.01.2022  
за №12022130000000011, в тому числі отримання повідомлення про завер-
шення досудового розслідування та доступу до матеріалів досудового роз-
слідування. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя здійснюється про-

цесуальне керівництво у кримінальному про-

вадженні № 42016000000003308 за підозрою 

Дяді Тетяни Володимирівни, 29.01.1985 року 

народження, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального прова-

дження стосовно вказаної особи зібрано до-

статньо доказів для повідомлення про зміну 

раніше повідомленої підозри, відкриття мате-

ріалів досудового розслідування іншій сторо-

ні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись стат-

тями 110, 290 КПК України, пропонуємо 

підозрюваній Дяді Тетяні Володимирівні, 

29.01.1985 прибути до прокуратури Автоном-

ної Республіки Крим та міста Севастополя (м. 

Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 09 ве-

ресня 2022 року (з 09:00 до 18:00) для прове-

дення вказаних процесуальних дій.

Повідомлення про підозру 
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та 

глави 11 КПК України повідомляю, що у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
11.04.2017 за № 42017000000001114 за озна-
ками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, 07.09.2022 
складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким Ткаченко Микола Микола-
йович, 01.01.1974 р.н., останнє відоме місце 
проживання за адресою: вул. Генерала Петро-
ва, буд. 70, кв. 57, м. Сімферополь, Автоном-
на Республіка Крим, Україна підозрюється у 
державній зраді, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та 
пам’ятка про процесуальні права та обов’язки 
підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розсліду-
вання» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

Повідомлення про підозру 
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та 

глави 11 КПК України повідомляю, що у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
11.04.2017 за № 42017000000001114 за озна-
ками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, 07.09.2022 
складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з яким Вербіцький Дмитро Олек-
сандрович, 28.11.1977 р.н., останнє відоме 
місце проживання за адресою: вул. Кржижа-
новського, буд. 1-А, кв. 35, м. Сімферополь, 
Автономна Республіка Крим, Україна, підо-
зрюється у державній зраді, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та 
пам’ятка про процесуальні права та обов’язки 
підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розсліду-
вання» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Балицького Є. В.

Підозрюваний Балицький Євген Віталійович, 10.12.1969 р.н., про-
живаючий за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 1, м. Мелітополь, Запо-
різька область, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295 Кримінального 
процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 
13.09.2022, 14.09.2022 о 13 год. 15 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1  
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії 
клопотання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до Офісу Генерального прокуро-
ра за адресою: м. Київ, вулиця Різницька 13/15. При собі необхідно мати 
документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шевчика А. В. 

Підозрюваний Шевчик Андрій Володимирович, 17 червня 1973 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, 
Кам’янсько-Дніпровський район, м. Енергодар, вул. Воїнів Інтернаціона-
лістів, 28, кв. 33, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295 Кримінально-
го процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 
13.09.2022, 14.09.2022 о 12 год. 15 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1  
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії кло-
потання про продовження строку досудового розслідування під час 
здійснення досудового розслідування до Офісу Генерального прокуро-
ра за адресою: м. Київ, вулиця Різницька 13/15. При собі необхідно мати 
документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сауленка О. Ф.

Підозрюваний Сауленко Олександр Федорович, 09.05.1962 р.н., за-
реєстрований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Вере-
щагіна, буд. 18, кв. 25, фактично проживаючий за адресою: Запорізь-
ка обл., Бердянський район, с. Новопетрівка, вул. Пушкіна, буд. 8, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 295 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022, 
14.09.2022 о 13 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, з метою вручення копії клопотання про 
продовження строку досудового розслідування під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового 
розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Молокова О. Г. 

Підозрюваний Молоков Олександр Геннадійович, 27 серпня 1977 року народження, зареєстрований за 
адресою: російська федерація, Чувашія, м. Чебоксари, вул. Герцена, буд. 4, кв. 42, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 295 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022, 
14.09.2022 о 12 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час здійснення досудового 
розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління 
СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необ-
хідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

Повестка о вызове подозреваемого Молокова А. Г.
Подозреваемый Молоков Александр Геннадиевич, 27 августа 1977 года рождения, зарегистрированный 

по адресу: российская федерация, Чувашия,г. Чебоксары, ул. Герцена, д.4,  кв. 42, в соответствии с тре-
бованиями ст.ст. 133, 135, 295 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явить-
ся 12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022 в 12 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве   
№ 42022000000000615 по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренных ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 438 УК Украины, с целью вручения копии ходатайства о продлении срока досудебного расследования 
при осуществлении досудебного расследования к следователю 2 отдел 3 управления досудебного расследо-
вания Главного следственного управления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатольевичу, по адресу: г. Ки-
ев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Реймера О. Г.

Підозрюваний Реймер Олександр Гергардович, 15 червня 1979 року народження, зареєстрований за адре-
сою: російська федерація, м. Новосибірськ, вул. Орджонікідзе, буд. 47, кв. 77, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 295 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022, 
14.09.2022 о 12 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
вручення копії клопотання про продовження строку досудового розслідування під час здійснення досудового 
розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління 
СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необ-
хідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

Повестка о вызове подозреваемого Реймера А. Г.
Подозреваемый Реймер Александр Гергардович, 15 июня 1979 года рождения, зарегистрированный по 

адресу: российская федерация, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, дом. 47, кв. 77, в соответствии с тре-
бованиями ст.ст. 133, 135, 295 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явить-
ся 12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022 о 12 час. 30 мин. как подозреваемому в уголовном производстве   
№ 42022000000000615 по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 438  УК Украины, с целью вручения копии ходатайства о продлении срока досудебного расследова-
ния при осуществлении досудебного расследования к следователю 2 отдела 3 управления досудебного рас-
следования Главного следственного управления СБ Украины Рыженка Владимира Анатольевича, по адресу: 
г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

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

Алієву Джалала Джамаловичу
Донецька обл., м. Горлівка, вул.Малинча, 46/133
Бойку Івану Дмитровичу
Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Вересневич, 2-в
Комісарчуку Олексію Олексійовичу
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 51, кв.138
Максюрі Станіславу Миколайовичу
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.Сонячна,15
Поторочі Олександру Петровичу
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.Семашко,12, кв.19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД ПРОВАДЖЕННЯ
Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд кримінального провадження 

№42016000000002850, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016, за 
обвинуваченням Алієва Джалала Джамаловича 07.05.1969 р.н. у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12, ч. 2 ст. 155, ч. 2  
ст. 115, ч.2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст 122, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 125, ч. 2 ст.115, ч.5 ст. 27, ст. 28, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 
ст. 27, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, Бойка Івана Дмитровича 18.03.1978 р.н. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 28,  
ст. 340, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 1115, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 122, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, Комісарчука Олексія Олексійовича 08.07.1975 
р.н. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 15,  
п.п. 1, 2, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 122 КК України, Максюри Станіслава 
Миколайовича 25.06.1985 р.н. та Поторочі Олександра Петровича 06.07.1967 р.н. у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 122, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК 
України.

Підготовче судове засідання відбудеться 13 вересня 2022 року о 14 год. 00 хв. в приміщен-
ні Печерського районного суду м. Києва, за адресою: вул. Володимирська, 15, м.Київ, 01601, 
каб. 204., головуючий суддя Шапутько С. В., судді, які входять до складу суду — Вовк С. В. та 
Волкова С. Я.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвину-
вачену Ломонову Любов Олександрівну, 25.12.1954 року на-
родження (останнє відоме місце проживання:  бул. Адміраль-
ський, 7Б, кв. 18, м. Феодосія, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 14 верес-
ня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного суді міста Києва за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33. (головую-
чий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з його змістом.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Василько-
ва Василя Васильовича, як обвинуваченого на 11 год. 00 хв., 
15 вересня 2022 року у справі за обвинуваченням Василькова 
Василя Васильовича, 03.02.1983 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 45.

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 Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Голосїївський районний суд м. Києва викликає Телятни-
кову Раїсу Федорівну. 01.03.1941 р.н. (останнє відоме місце 
проживання: вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. З, м. Севасто-
поль, АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 14-А. каб № 39 о 10 год. 00 хв. 14 вересня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. З моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається на-
лежним чином повідомлений про місце, дату і час судово-
го засідання.

Головуючий судця Дідик М. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Кравчен-
ка Володимира Володимировича, як обвинуваченого на 11 
год. 20 хв., 15 вересня 2022 року у справі за обвинувачен-
ням Кравченка Володимира Володимировича, 07.05.1982 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції За-
кону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 45. 

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

Суддя Мельниченко Л. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового  

розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду міста Києва від 05.09.2022 (судова справа  
№ 757/22950/22-к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022100000000179 від 09.05.2022 
стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
— Бортнік Катерини Валеріївни, 12.12.2001 року наро-
дження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового  

розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду міста Києва від 05.09.2022 (судова справа  
№ 757/22951/22-к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022100000000179 від 09.05.2022 
стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
— Петрушової Валерії Анатоліївни, 23.04.2002 року на-
родження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового  

розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду міста Києва від 05.09.2022 (судова справа  
№ 757/22620/22-к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 62022100110000084 від 23.08.2022  
стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
— Сивоконь Наталії Вікторівни, 12.06.1978 року наро-
дження.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Тихопоя Олексія Олександровича, як обвинуваче-
ного на 15 год. 00 хв. 15 вересня 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Тихопоя Олексія Олександро-
вича, 24.01.1976 року народження, зареєстровано-
го та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Куйбишева, 62, кв. 51, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5, каб. 103.

Суддя Козачук О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Мішков Олександр Васильович, 11.05.1986 р.н., у відповідності до ви-
мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному про-
вадженні за №62022050020000283 від 27.06.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у держав-
ній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та 
інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлік-
ту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Мішков Олександр Васильович, 11.05.1986 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 13, 14 та 15 вересня 2022 року на 10:00 год. до Друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Староко-
зацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022050020000283 від 27.06.2022, 
в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Ляшенко Олександр Миколайович, 11.05.1985 р.н., у відповідності до 
вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному про-
вадженні за №62022050020000284 від 27.06.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у держав-
ній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та 
інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлік-
ту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Ляшенко Олександр Миколайович, 11.05.1985 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 13, 14 та 15 вересня 2022 року на 11:00 год. до 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022050020000284 від 27.06.2022, 
в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Могильний Степан Олександрович, 10.08.1999 р.н., у відповідності до 
вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному про-
вадженні за №62022050020000285 від 28.06.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у держав-
ній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та 
інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлік-
ту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Могильний Степан Олександрович, 10.08.1999 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 13, 14 та 15 вересня 2022 року на 12:00 год. до 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022050020000285 від 28.06.2022, 
в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвину-
вачену Нікіщенко Марину Ігорівну, 09.04.1983 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: вул. Приморська, 26, 
Углове, Бахчисарайський район, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 14 верес-
ня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного суду міста Києва за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33 (головуючий 
суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз 
Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., в якості обвинуваченої 
в підготовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002390 внесеного до ЄРДР 14.09.2016 ро-
ку відносно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготов-
че судове засідання на підставі обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення 
Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судо-
вому засіданні на 09 год. 10 хв. 15 вересня 2022 року, про що 
повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/2433/2022 
за обвинуваченням Можелянського В. А. за ч.1 ст.438 КК 
України, згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 42016000000002761 від 17.11.2021 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться 16.09.2022 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні 
Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А, каб. №604 (суддя Циктіч В. М.).

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.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Ло-
бова Романа Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 
№22021011000000053 від 17.11.2021 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підго-
товче судове засідання по вищевказаному кримінальному про-
вадженню відбудеться 15 вересня 2022 року о 10:00 у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611.

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

Суддя А. В. Кваша

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/2929/2022 
за обвинуваченням Марченка Вадима Зіновійовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК 
України. Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться: 16 вересня 2022 року об 11:45 в примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 513.

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 П. Л. Слободянюк

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/2687/2021 
за обвинуваченням Кузнєцова Дениса Ігоровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 258-3 КК У країни.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
довий розгляд по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться: 14 вересня 2022 року о 12:45год. в примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №513.

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 П. Л. Слободянюк

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження, справа №761/7686/17 
за обвинуваченням Третяка Олександра Леонідовича  у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28, ч. 3 ст. 109  КК України Шевченківський районний суд 
м. Києва повідомляє, що судове засідання по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться 16 вересня 2022 
року о 14 год. 30 хв.  в приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Погребняка Сергія Миколайовича 01.05.1968 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Набережна, 1а, кв. 17, 
м. Саки, АРК) у вчиненні кримінального правопорушення перед-
баченого ст. 111, КК України у судове засідання, яке відбудеться 
14 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308 під головуванням судді Бу-
дзан Л. Д.

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

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

Інформація щодо постановлення слідчим суддею Ухвали про здійснення 
спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Доги Д. Є.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полта-
ви Саркісян О. А. від 31.08.2022 (справа № 552/2734/22, провадження  
№ 1-кс/552/1952/22) прийнято рішення про здійснення спеціального до-
судового розслідування стосовно підозрюваного Доги Дениса Євгено-
вича, 22.05.1994 р.н., який зареєстрований за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волноваська (колишня Бєлгородська), 52 
у кримінальному провадженні № 42017220750000494 від 18.11.2017 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 407 
КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 278, КПК України, Нічику Михайлу Юрі-
йовичу, 23.11.1976 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня та реєстрації: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Лоц-
манська, буд. 2, кв. 26, необхідно з’явитися 13 вересня 2022 року о 10 
годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя Гонтаря А. І. за адресою: м. Київ, вул. 
Ділова, 24, каб. 406а для вручення повідомлення про підозру та прове-
дення інших слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні 
№ 12022010000000031 від 22.06.2022, за ознаками кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Наслідки неприбуття передбачені у ст. ст. 138, 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здій-
снюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002611 за підозрою Логвінко Олени 
Анатоліївни, 30.05.1974 року народження у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 
особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри та 
складання обвинувального акта. У зв’язку із викладеним керуючись ст. 110 
КПК України пропонуємо Логвінко Олені Анатоліївні, 30.05.1974 року на-
родження прибути разом зі своїм захисником до прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) у період з 08.09.2022 по 09.09.2022 (з 09:00 по 18:00) для проведен-
ня вказаної процесуальної дії та ознайомлення з матеріалами досудового 
розслідування відповідно до ст. 290 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри

У ході здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100001641 
від 21.12.2012, дозвіл на здійснення якого надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
14.04.2021 у справі №757/19176/21-к, Федчуку Петру Миколайовичу, 31.10.1968 р.н. повідомлено про зміну раніше по-
відомленої 09.08.2016 підозри у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненню службовою 
особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і 
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, за попередньою змовою гру-
пою осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри

У ході здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100001641 
від 21.12.2012, дозвіл на здійснення якого надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
15.04.2021 у справі №757/18267/21-к, Кусюку Сергію Миколайовичу, 01.12.1966 р.н., повідомлено про зміну раніше по-
відомленої 09.08.2016 підозри у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненню службовою 
особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і 
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, за попередньою змовою гру-
пою осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України.

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

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

Оголошення про виклик до суду
В провадженні головуючого судді Вищого антикорупційного суду Федорова О. В. перебуває  об’єднане кри-

мінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000003 та  
№ 52016000000000370 за обвинуваченням Коваля О. Ю., у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В., у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської О. А., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколо-
ва Д. Д., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 
КК України, Прокопця О. В., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Украї-
ни, Левченка В. М., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 
КК України. 

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено судовий розгляд в даному кримінальному провадженні. 
Наступні судові засідання призначено на 14.09.2022 о 10-00 год., 12.10.2022 о 10-00 год., 09.11.2022 о 10-00 
год. в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41. У зв’язку з чим 
викликається Левченко Вадим Миколайович, 04 червня 1967 року народження, останнє відоме місце про-
живання якого за адресою: 65049, м. Одеса, вул. Обільна, 46, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191КК України, в судові засідання, які відбу-
дуться  14.09.2022 о 10-00 год., 12.10.2022 о 10-00 год., 09.11.2022 о 10-00 год. у приміщенні Вищого анти-
корупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Федоров О. В., судді: Шкодін Я. В., 
Задорожна Л. І.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні головуючого судді Вищого антикорупційного суду Федорова О. В. перебуває  об’єднане кри-

мінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000003 та  
№ 52016000000000370 за обвинуваченням Коваля О.Ю., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України, Кравченка Р. В., у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, Добриловської О. А., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, Соколо-
ва Д. Д., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 
КК України, Прокопця О. В., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Украї-
ни, Левченка В. М., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 
КК України.

09.08.2021 року ухвалою суду було призначено судовий розгляд в даному кримінальному провадженні. На-
ступні дати судового засідання призначено на 14.09.2022 о 10-00 год., 12.10.2022 о 10-00 год., 09.11.2022 о 
10-00 год. в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41. У зв’язку 
з чим викликається Соколов Дмитро Дмитрович, 18 липня 1976 року народження, який перебуває за межа-
ми території України, а саме проживає за адресою: місто Калінінград (Російська Федерація), вул.Кірова, 75, 
кв.1; зареєстроване місце проживання: Одеська обл., Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 
будинок 3, корпус 1, квартира 39, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбаче-
нихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, в судові засідання, які відбудуться 14.09.2022 о 
10-00 год., 12.10.2022 о 10-00 год., 09.11.2022 о 10-00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Федоров О. В., судді: Шкодін Я. В., Задорожна Л. І.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                        08 вересня 2022 року
Громадянин України Ніколенко Євген Володимирович, 14.09.1982 р.н., відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 

11 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні №22022130000000259 від 01.07.2022, а са-
ме у  добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або ад-
міністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому 
числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки 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
Громадянин України Ніколенко Євген Володимирович, 14.09.1982 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 Кримі-

нального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися о 10:00 12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022  до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 7 (фактична адреса), для отримання письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№22022130000000259 від 01.07.2022, допиту в 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 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Скорий Андрій Михайлович, 28.08.1967 року народження, зареєстрований 
та проживаючий за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Сєдова, б. 32, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримі-
нальному провадженні № 22022130000000298 від 19.07.2022 до слідчого в ОВС 2-го відділення 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Ярушкевича Сергія Олександровича, за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 на 12.09.2022 о 10:00, на 13.09.2022 о 10:00, на 
14.09.2022 о 10:00 для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у то-
му числі: накладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеці-
ального досудового розслідування, здійснення спеціального судового розгляду.

Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0990471789, 0994614644, lug.prok.office@gmail.
com.

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій  

та Луганській областях Ярушкевич С.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 06.09.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022010000000065 від 30.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 332-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Подгорбунський Сергій Михайлович, 
19.09.1953 р.н., громадянин РФ, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення порядку в’їзду на тим-
часово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинених службо-
вою особою з використанням службового становища, повторно, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Подгорбунському Сергію Михайловичу, 19.09.1953 року народження, громадянину РФ, уродженцю РФ, у відповіднос-

ті до ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 12.09.2022, 
з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 13.09.2022, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 14.09.2022 до слідчого управління Головно-
го управління СБ України в Автономній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідомлення Вам про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України та участі в процесуальних ді-
ях, у кримінальному провадженні № 42022010000000065 від 30.05.2022, а також для участі в проведенні слідчих та про-
цесуальних дій. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий в особливо важливих справах 3 відділу СУ ГУ Андрій ВЛАДІМІРЦЕВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 06.09.2022 у кримінальному про-

вадженні № 42022010000000065 від 30.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 332-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Васильєв Віталій Валерійович, 
08.06.1973 р.н., громадянин РФ, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення порядку в’їзду на тим-
часово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинених службо-
вою особою з використанням службового становища, повторно, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Васильєву Віталію Валерійовичу, 08.06.1973 року народження, громадянину РФ, уродженцю Республіки Молдова, у 

відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
12.09.2022, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 13.09.2022, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 14.09.2022 до слідчого управлін-
ня Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідомлен-
ня Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України та участі в проце-
суальних діях, у кримінальному провадженні № 42022010000000065 від 30.05.2022, а також для участі в проведенні слід-
чих та процесуальних дій. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у 
тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий в особливо важливих справах 3 відділу СУ ГУ Андрій ВЛАДІМІРЦЕВ

Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Шпір Михайло Федорович, 16.08.1986 р.н., 
уродженець м. Чернівці Чернівецької області, останнє відо-
ме місце проживання: с.Крихівці, вул. Роксолани, 16/1 Іва-
но-Франківської територіальної громади Івано-Франківської 
області, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 28.09.2022 на 14 год 00 хв до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської облас-
ті, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал №17, для розгляду кримінального про-
вадження про обвинувачення Шпіра Михайла Федоровича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 161, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Олеся ЗЕЛЕНКО

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Фаріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 року 
народження, для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016000000002769 відносно Фаріної 
Нелі Юріївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий роз-
гляд відбудеться 20.09.2022. о 17:00 год. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, 
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясель-
ський А. М.

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

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій облас-
ті викликає Зубарєва Максима Юрійовича, 
29.04.1978 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Запорізька область, м. Ме-
літополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 15, 
кв. 50, для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України та проведення слідчих дій в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022080000000081, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 20.03.2022, на 
10 год. 00 хв. 12.09.2022 у кабінет № 112 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій облас-
ті викликає Зубарєва Максима Юрійовича, 
29.04.1978 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Запорізька область, м. Ме-
літополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 15, 
кв. 50, для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України та проведення слідчих дій в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022080000000081, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 20.03.2022, на 
10 год. 00 хв. 13.09.2022 у кабінет № 112 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.
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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 ПІДОЗРИ
Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області у провадженні №12021050000000824 від 16.11.2021 за  ч. 4 

ст. 187, п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України  встановивши наявність достатніх доказів для зміни підозри особи 
у вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ
Мусієнко Миколу Григоровича, 22.05.1988 року народження, уродженця м.Харцизьк Донецької області, 

громадянина України, зареєстрований: Донецька область, Волноваський район, смт Новотроїцьке, вул. Вино-
градна, буд. 173, та Самойленко Емму Василівну, 30.08.1978 року народження, уродженку смт Новотроїць-
ке Волноваського району Донецької області, громадянку України, зареєстрована: Донецька область, м. Хар-
цизьк, смт Зуївка, вулиця Леніна, будинок 5, про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, по-
єднаним із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненим за попе-
редньою змовою групою осіб, поєднаним з проникненням у житло та із заподіянням тяжких тілесних ушко-
джень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, а також в 
умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому з особливою 
жорстокістю, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого  п. п. 4, 6, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора  у рубри-
ці «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
Громадяни України Мусієнко Микола Григорович, 22.05.1988 р.н., Самойленко Емма Василівна, 30.08.1978 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликаються 13.09.2022 о 14:00, 14.09.2022 о 
14:00, 15.09.2022 о 14:00 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій об-
ласті, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, б. 40, для вручення письмового по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 4 ст. 187, п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, для допиту у якості підозрюваних та проведенні процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні  № 12021050000000824 від 16.11.2021.

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

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області  підполковник поліції Наталія Сморокова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шеменєв Артем Олексійович, 06.05.2002 року народження, зареєстрований за адресою: Воронезька об-

ласть, Новохоперський район, селище Новохоперське, вулиця Базарна, буд. 10, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 26 вересня 2022 року о 10 год 00 хв до Головного слідчого 
управління Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, каб. 646, для участі як підо-
зрюваного у проведенні огляду у кримінальному провадженні № 42022000000000553 від 10.05.2022.

Поважні причини неприбуття особи на виклик згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умо-

ви неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Наслідки неприбуття на виклик, передбачені статтею 139 КПК України:
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 
(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 неприбуття, на нього накла-
дається 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 підозрюваного, обвинуваченого, свідка мо-
же бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. 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 між-
народний 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 спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Старший слідчий в ОВС Ільміра ЧЕРЕДНИК 
тел: 0442561513

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 16.08.2022 у кримі-

нальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022244000000736 від 22.07.2022  за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України складено та вручено письмове пові-
домлення про підозру, згідно якого Волошин Андрій Вікторович, 16.10.1975 року народження, уродженець  
м. Славута, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, не маючий на утриманні непо-
внолітніх дітей та осіб похилого віку, зареєстрований за адресою: Хмельницька область, м. Славута,  вул. 
Здоров`я, буд. 36, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Волошин А. В., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 

10 год. 00 хв. 12, 13 та 14 вересня 2022 року до слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області 
Попеля В. М. в каб. № 31 за адресою: Хмельницька область, м. Славута вул. Козацька, 33, тел. (03842) 7-32-
02 для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення  повідомлення про підозру, допиту як підозрю-
ваного) у кримінальному провадженні №12022244000000736 за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

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

ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021283
2. G22N021284

Найменування активу/стислий опис  
активу

1. Нежитловий будинок (літ. А), загальною площею 2 152 кв.м, що розташо-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 21-А, реєстраційний номер 
об’єкту нерухомого майна: 888002180000;
2. Нежитловий будинок, загальною площею 1 623,2 кв.м, що розташова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 29а, реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна: 889429780000

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 20.09.2022
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/51547

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Гришка О. А.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська 05.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 62022050030000268 від 
05.07.2022 стосовно Гришка Олексія Андрійовича, 05.07.2000 р.н., міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, сел. Сартана, вул. Собор-
на, 22А, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Гришка О. А. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гришко Олексій Андрійович, 15.08.2000 р.н., місце реє-
страції: Донецька область, м.Маріуполь, сел.Сартана, вул.Соборна, 22А, 
у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022 об 11:00 до слідчого Тре-
тього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Гага-
ріна, 26, для завершення досудового розслідування, відкриття матеріа-
лів, вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному прова-
дженні №62022050030000268 від 05.07.2022, в якому Ви є підозрюва-
ним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА 
про виклик Полякової Я. М.

Полякова Яна Миколаївна, 26.01.1966 року народження, яка на тепе-
рішній час перебуває на тимчасово окупованій території Донецької об-
ласті, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський 
район, смт Миронівський, вул. Хмельницького, буд. 12, кв. 1, актуаль-
не місце проживання якої не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 
276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 12.09.2022 в період ча-
су з 09:00 до 14:00, до службового кабінету Донецької обласної про-
куратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях капітана юстиції Бурикіна В.В. (номер телефону +380664895274), за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, 
для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22022050000002137, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 13.09.2022, 14.09.2022 та 
15.09.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для допиту в якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій.

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

Слідчий в ОВС слідчого відділу капітан юстиції  
Владислав БУРИКІН

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

відомляю, що 09 вересня 2022 року в кримінальному провадженні  
№ 12022221100000002 від 01.01.2022 складено письмове повідомлен-
ня про підозру, громадянину України Панарину Богдану Олександрови-
чу, 20.12.1997 року народження, який підозрюється у грубому порушен-
ні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що су-
проводжується особливою зухвалістю, вчинені із застосуванням іншого 
предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень 
(хуліганство), вчинено повторно, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення — злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Панарин Богдан Олександрович, 20.12.1997 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 137 Кримінального 
процесуального кодексу України, 09, 10 та 12 вересня 2022 року об 11 
годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до Куп’янського РВП ГУНП в 
Харківській області, за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45, для 
вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12022221100000002 від 01.01.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та допи-
ту Вас в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Слідчий відділення №3 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській  
області старший лейтенант поліції Інна Сергіївна Кучеренко

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Курдюмова Я. Ю.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 

02.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42015220750000032 від 13.01.2015 
стосовно Курдюмова Ярослава Юрійовича, 05.04.1994 р.н., місце прожи-
вання та реєстрації: Луганська область, м. Красний Луч (м. Хрустальний), 
вул. Великі Похоли, 16, кв. 20, підозрюваного у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Курдюмов Ярослав Юрійович, 05.04.1994 р.н., місце реєстрації і прожи-

вання: Луганська область, м. Красний Луч (м. Хрустальний), вул Великі По-
холи, 16, кв. 20, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись 14.09.2022; 15.09.2022 о 14 год. 00 хв. до другого слід-
чого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за адресою: ву-
лиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) для допиту в якості підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Чорноконь Денис Андрійович, 24.01.1991 р.н., уродженець села Ма-

сівці Хмельницького району Хмельницької області, громадянин Украї-

ни, зареєстрований за адресою: АР Крим, місто Керч, вулиця Міжнарод-

на, будинок 64 — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам не-

обхідно з’явитись 12.09.2022, 13.09.2022 та 14.09.2022 о 10 годині до  

УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 

до слідчого Постернака О. В., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для учас-

ті у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК 

України — ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 

№22022240000000188 від 21.07.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчи-

ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Повістка про виклик підозрюваної Кірічевої К. В.
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України підозрювана КІРІЧЕВА КАТЕ-

РИНА ВАЛЕРІЇВНА, 10.07.1992 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Міловський район, с. Зарічне, вул. Миру, буд. 
14, викликається на 10 год. 00 хв. 12.09.2022, 13.09.2022 та 14.09.2022 
до старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ в Тернопіль-
ській області Барабаша Олега Петровича (м. Тернопіль, просп. Степана 
Бандери, 21, каб. 310) для вручення повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000174 
від 26.05.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик зазна-
чені у ст. ст. 138, 139 КПК України.

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному  
провадженні — прокурор відділу Тернопільської обласної  

прокуратури Андрій Олександрович Дзюбинський

Приватний нотаріус Онопрієнко А. В. Сумського міського нотаріального округу розшукує спадкоємців 

Власової Євдокії Петрівни, 1940 року народження, яка померла 22.02.2022 року у місті Суми. 

Звертатися за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, буд. 2,  прим. 52, 

тел. (0542) 25-42-89, 066 14 00 255.

Приватний нотаріус Кам’янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Сухопарова С. Г. 
у зв’язку із відкриттям спадщини, повідомляє про розшук можливих спадкоємців ГРИБА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА, 
22 квітня 1940 року народження, який помер 02 березня 2022 року. Зацікавлених осіб прошу протягом строку, 
встановленого для прийняття спадщини, з урахуванням Постанови КМУ від 28.02.2022 № 164 (зі змінами), звер-
нутися до нотаріуса за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Галини Романової, буд. 9А, прим. 41, 
тел. 097-080-27-71.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +6..+11 +14..+19 Черкаська +6..+11 +14..+19
Житомирська +6..+11 +14..+19 Кіровоградська +7..+12 +15..+20
Чернігівська +4..+9 +13..+18 Полтавська +3..+8 +14..+19
Сумська +3..+8 +13..+18 Дніпропетровська +7..+12 +15..+20
Закарпатська +9..+14 +18..+23 Одеська +10..+15 +18..+23
Рівненська +6..+11 +11..+16 Миколаївська +9..+14 +17..+22
Львівська +7..+12 +14..+19 Херсонська +10..+15 +18..+23
Івано-Франківська +8..+13 +14..+19 Запорізька +9..+14 +17..+22
Волинська +6..+11 +12..+17 Харківська +3..+8 +14..+19
Хмельницька +7..+12 +11..+16 Донецька +5..+10 +15..+20
Чернівецька +8..+13 +14..+19 Луганська +3..+8 +14..+19
Тернопільська +7..+12 +11..+16 Крим +10..+15 +20..+25
Вінницька +8..+13 +13..+18 Київ +7..+9 +17..+19
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Започатковано збір коштів на відновлення 
зруйнованої росіянами культурної спадщини

ПРОЄКТ. Із 24 лютого 2022 
року 469 об’єктів культурної 
спадщини України серйозно по
шкодили або зруйнували вій
ська рф. Збитки вже становлять 
сотні мільйонів гривень.

Наприкінці серпня Міністер
ство культури та інформаційної 
політики спільно з телекомопе
ратором Vodafone Україна пре
зентували  проєкт «Збережіть 
українську культуру», спрямо
ваний на залучення благодійних 
коштів для відбудови пам’яток 
культурної спадщини в Україні. 

«Українська культура має ти
сячолітню історію. Повномасш
табне вторгнення росії на те
риторію суверенної та мирної 
України з кожним днем спри
чиняє дедалі більше руйну
вань світової культурної спад
щини. Тож разом із компанією 
Vodafone ми пропонуємо всім 
не байдужим до культури лю
дям, провідним інституціям, ме
ценатам та іноземним урядам 
долучитися до збереження і від
будови української й світової 
культурної спадщини», — ска
зала заступниця міністра куль
тури та інформаційної політики 
Анастасія Бондар.

На порталі завантажено ін
формацію про 15 об’єктів з роз
поділом на категорії: «Повніс
тю зруйновані», «Пошкоджені» 
й «Ті, які призупинили роботу».  

«Для реставрації презентова
них на порталі об’єктів потріб
но понад 470 мільйонів гривень. 
Але з огляду на кількість пошко
джених об’єктів у країні цей спи
сок, на жаль, буде лише допо
внюватися», — зауважила за
ступниця міністра.

За словами директора з кор
поративного управління і конт

ролю Vodafone Україна Оль
ги Дейнеги, попри значні фі
нансові втрати компанії, допо
могти залучити кошти для від
новлення культури України не 
менш важливо, ніж відновлюва
ти власні мережі. Адже з 2015 
року Vodafone займається роз
будовою туристської цифрової 
інфраструктури України, зокре
ма промоцією пам’яток культур
ної спадщини через власний со
ціальний проєкт Find&Folllow.

«Для нас як для телекомо
ператора головне завдання ни
ні — забезпечити безперервну 
роботу мережі попри руйнуван
ня обладнання внаслідок постій
них обстрілів. Ми допомагаємо 
українській армії та підтримує
мо наших абонентів. Загальна 
сума нашої допомоги країні на 
сьогодні становить 1,14 мільяр
да гривень, — зазначила Ольга 
Дейнега й додала: — Ми розу

міємо, що культурна спадщина 
України — важлива частина іс
торичного та культурного над
бання Європи. Як європейсько
му операторові нам важливо 
показати цей зв’язок і допомог
ти залучити благодійні й дер
жавні структури Європи до про
єкту з її відновлення».

Долучитися та допомогти 
відбудувати українську культу
ру може кожен, перерахував
ши будьяку суму на спеціаль
ний рахунок міністерства. Не
байдужі меценати можуть стати 
головним донором будьякого 
об’єкта, перерахувавши всю не
обхідну суму для відновлення і 
назавжди стати поважаним гос
тем цього закладу.  

Благодійники можуть обра
ти локацію та здійснити пожерт
ву на сайті restore.mkip.gov.ua. 
Незабаром можна буде обрати 
конкретний напрям допомоги, 

наприклад відновити дах, вікна 
чи інтер’єр. 

Наразі всі розрахунки орієн
товні, їх буде фіналізовано піс
ля проведення професійної бу
дівельної експертизи кожного 
об’єкта. 

Усі кошти акумулюються на 
спеціальному рахунку, який від
крило Міністерство культури та 
інформаційної політики в Націо
нальному банку. Їх буде спрямо
вано на охорону, евакуацію, за
хист і збереження культурних 
цінностей, підтримку діяльності 
закладів культури та мистецтва, 
що постраждали внаслідок бо
йових дій. 

«Ми повинні об’єднатися на
вколо збереження спадщини й 
не допустити, щоб українська 
культура як важлива складо
ва світової зникла під уламка
ми вій ни», — наголосила Анас
тасія Бондар.

У новий навчальний рік — з новим освітнім центром
Валентин 

ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ПОПОВНЕННЯ. Днями на
вчальнонаукова база Націо
нального університету біоресур
сів і природокористування Укра
їни поповнилася ще одним су
часним підрозділом: до більш 
як 400 лабораторій, обладнаних 
за останнім словом навчально
го процесу, додався лісівничо
просвітницький центр. Зусилля
ми колективу ННІ лісового і са
довопаркового господарства, 
Державного агентства лісових 
ресурсів України та лісових під
приємств багатьох областей — 
Вінницької, Житомирської, Іва
ноФранківської, Київської, Рів
ненської, Сумської, Черкаської, 
Чернігівської — та громадської 
організації «Товариство лісівни
ків України» його облаштували 
в університетському ботанічно
му саду.

На відкриття лісівничопро
світницького центру завітали ке
рівники лісівничої й освітянської 
галузей.

«Лісове господарство — це 
виробнича галузь, яка потре
бує фахівців з належною підго
товкою, — відкриваючи центр, 
зазначив ректор вишу Станіс

лав Ніколаєнко. — А саме та
ких ось уже стільки років готує 
наш університет. У новостворе
ному центрі зацікавлена молодь 
дізнається, що таке лісівництво 
загалом і його нюанси. Ми ство
рювали його довго, максималь
но наповнювали експозицію, тож 
маємо результат».

«Такі університетські центри 
мають дуже важливу місію: під
готовка і добір кадрів для нашої 
галузі, — сказав голова Держ
лісагентства Юрій Болоховець. 
— Коли в численних шкільних 

лісництвах України учні знайом
ляться з азами професії, то тут 
вони формуються як майбутні 
фахівці. Тільки професійно силь
ні кадри забезпечать майбутнє 
українського лісівництва».

«Символічно, що такий центр 
відкрито саме в НУБіП, — зува
жив заступник міністра освіти і 
науки Олексій Шкуратов. — Тут 
студенти, крім теоретичної, опа
новуватимуть ще й практичну 
складову».

На відкриття завітав голова 
Комітету Верховної Ради Украї

ни з питань екологічної політики 
та природокористування Олег 
Бондаренко.

«Навчання в ННІ лісового і са
довопаркового господарства 
НУБіП забезпечує високий рі
вень підготовки», — підкреслив 
він. Народний депутат подяку
вав колективу інституту за ак
тивну участь у розробленні зако
нопроєктів, що впливають на до
лю лісівничої галузі і країни, поці
кавився, чи зможе комітет, який 
він очолює, за потреби провести 
засідання в новоствореному лі
сівничопросвітницькому центрі. 
Звісно, так. Адже за останні кіль
ка років народні обранці вже не 
вперше розглядають актуальні 
питання на базі НУБіП.

Студенти ННІ лісового і садо
вопаркового господарства та 
школярі, які вирішили пов’язати 
своє майбутнє з лісом, вже зна
йомляться тут з лісовим біоріз
номаніттям, деревними росли
нами різних регіонів України від 
Карпат і до Лісостепу, флорою 
лісових луків, боліт та узлісь, са
дивним матеріалом абориген
них лісових видів для створення 
українських лісів із розсадників 
лісових підприємств. Одне сло
во, всім тим, на що багатий укра
їнський ліс і що він може дати на
шій державі.

На відкриття лісівничо-просвітницького центру завітали 
керівники лісівничої й освітянської галузей України

Пошкоджений будинок культури міста Ірпінь
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НОВУ ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-279 та глави 11 КПК України пові-

домляю, що 05.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 18.04.2022 за №12022131240000312, за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.1 ст.262, ч.1 ст.263, ст.348 КК України, 
складено письмове повідомлення про нову підозру, згідно з яким гро-
мадянин України Котляров Ігор Володимирович, 19.11.1980 р.н., підо-
зрюється у викраденні вогнепальної зброї, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.262 КК України; носінні, 
зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, бойових припасів без перед-
баченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України; у замаху на вбивство 
працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цими пра-
цівниками службових обов'язків, тобто у вчиненні злочину, передба-
ченого ст. 348 КК України; у вбивстві працівника правоохоронного ор-
гану у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, 
тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 348 КК України; у зама-
ху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з ви-
конанням цим працівником службових обов'язків, а також військо-
вослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадсько-
го порядку, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 348 КК Укра-
їни. Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підо-
зри та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального 
досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Котляров Ігор Володимирович, 19.11.1980 р.н., на 

підставі ст.ст. 133,135,278,279 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до слідчого управління Головного управління Національної поліції в 
Луганській області, за фактичним місцем розташування за адресою: 
вул. Троїцька, 20А, м. Дніпро (каб. 217), як підозрюваному о 10 год.  
00 хв. 12.09.2022, о 10 год. 00 хв. 13.09.2022, о 10 год. 00 хв. 14.09.2022 
для отримання письмового повідомлення про нову підозру у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч.1 ст.262, ч.1 ст.263, ст.348 КК Украї-
ни, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.04.2022 за 
№12022131240000312. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
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