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Дефіциту гречки та цукру в Україні не буде
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕ-

КА. Гречка, ціни на яку стрім-
ко зросли від початку повно-
масштабного російського втор-
гнення через розірвання лан-
цюгів імпорту, має подешевша-
ти в жовтні. Про це в ефірі на-
ціонального телемарафону по-
відомив перший заступник мі-
ністра аграрної політики та про-
довольства України Тарас Ви-
соцький. За його словами, на-

весні аграрії відреагували на 
дефіцит гречки й засіяли в 1,5 
раза більше площі порівняно з 
тим, що було торік, повідомляє 
пресслужба відомства.

«Збирання гречки щойно 
розпочалося, обмолочено 8% 
площ, зібрано майже 12,6 тисячі 
тонн. Загалом очікуємо зібрати  
140 тисяч тонн, а внутрішнє спо-
живання становить 100—110 ти-
сяч тонн. Тож Україна повністю 

забезпечить себе гречкою, ще й 
сформує резерв. Тому в жовтні, 
коли крупу буде оброблено й во-
на надійде до споживача, очікує-
мо на зниження ціни», — зазна-
чив Тарас Висоцький.

А ось ціна на цукор істотно не 
зміниться. За словами заступ-
ника міністра, цього року, попри 
всі складнощі через війну, агра-
рії посіяли 180 тисяч га цукрово-
го буряку.

«Це дає змогу виготовити 
приблизно мільйон 100 тисяч 
тонн цукру, що повністю по-
криває внутрішнє річне спо-
живання. За рахунок високо-
го торішнього врожаю сфор-
мовано запаси. Тому дефі-
циту цукру в Україні не буде. 
Чинників для зростання цін 
як мінімум до кінця року не-
має», — сказав Тарас Висо-
цький.

Така сама ситуація і з виро-
бів із пшениці. Але на форму-
вання ціни впливають логісти-
ка, зберігання, ціни на енерго-
носії та шантаж країни-агре-
сора. Проте підстав для зане-
покоєння немає. Тарас Висо-
цький додав, що у країні три-
ває збирання врожаю. Поча-
лася кампанія посіву озимих 
культур. Сім регіонів активно 
сіють жито і ячмінь.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

«Понад трильйон гривень 
наступного року буде 

направлено на сектор 
безпеки і оборони. Це 

буде пріоритетом 
номер один».

Національний банк 
зберіг облікову ставку 

ФІНАНСИ.  Правління Національного банку України ухвали-
ло рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Та-
ка облікова ставка в нинішніх умовах достатня для збереження 
курсової стабільності та керованості інфляційними процесами. 
Для виконання цих завдань є актуальними заходи з посилення 
монетарної трансмісії та подальшого підвищення привабливості 
гривневих активів, які опрацьовує Національний банк.

Інфляція і далі зростає, але трохи повільніше, ніж прогнозував 
НБУ. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими 
зокрема завдяки заходам Національного банку та уряду Украї-
ни. Важлива передумова стабільного функціонування економіки 
в умовах війни — прогрес у співпраці з міжнародними партнера-
ми, серед яких МВФ. Швидкість відновлення української еконо-
міки та повернення інфляції на траєкторію сповільнення значною 
мірою залежать від строків завершення активної фази війни.

Тож рішення НБУ відповідає базовому сценарію макроеконо-
мічного прогнозу, який передбачає збереження облікової ставки 
на нинішньому рівні щонайменше до II кварталу 2024 року, пові-
домляє пресслужба регулятора. 
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За таким номером Верховна Рада 

пропонує запустити в Україні центр 
прийняття екстрених викликів, що 

діятиме за принципом «єдиного вікна»

САНКЦІЇ. Сьогодні у Празі розпочинається позачергова зустріч 
міністрів енергетики країн-членів ЄС. Головне питання  
на порядку денному — пошуки виходу з енергетичної кризи, 
спричиненої газовим шантажем кремля

У ЄС готуються 
ввести граничну ціну 
на російський газ

Президент України про пріоритети головного 
фінансового документа держави на 2023 рік
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

У розтрощеному рашистами 
Маріуполі окупанти цинічно 
створюють картинку 
початку нового навчального 
року

ОСВІТА

Скільки ще триватиме війна?  
Як може надалі бачити свою 
мету агресор? 
Диспропорція у спроможностях 
України та рф: як її нівелювати? 6 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін 
до Положення про порядок 
передачі об’єктів права 
державної власності»

ДОКУМЕНТИ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Карпенка Вадима Анатолі-
йовича на 11:00 год 30.09.2022, у справі №192/920/22, за поданням філії ДУ «Центр пробації» в 
Запорізькій області про звільнення від покарання по закінченню строку випробування. 

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

Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Белянського Валентина Во-
лодимировича на 13:30 год 30.09.2022, по справі №192/1082/22, за поданням Пологівського РВ 
№2 філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про звільнення від покарання по закінчен-
ню строку випробування.

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

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає в судове засідання БУТКО Олену 
Іллівну, 04.10.1971 року народження, яка обвинувачується у скоєнні кримінального правопору-
шення, за ч.5 ст. 111-1 КК України, яке призначене на 20.09.2022 року на 09.00 годину.

Помічник судді Ю. А. Великодна

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні №42015040010000147, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року за обвинуваченням Чижа Вадима Івановича, 
03 жовтня 1974 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст.408 КК України (справа № 204/10425/21, провадження №1-кп/204/313/22).

Обвинувачений Чиж Вадим Іванович викликається в судове засідання на 13 вересня 2022 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська, за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77 б, каб. 2. Справа розглядається під головуван-
ням судді Юшкова М. М.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду перед-
бачені ст. 139, 323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні №42015040010000122, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 20 лютого 2015 року за обвинуваченням Огільби Фелікса Владис-
лавовича, 21 березня 1967 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 408 КК України (справа № 204/10427/21, провадження №1-кп/204/315/22).

Обвинувачений Огільба Фелікс Владиславович викликається в судове засідання на 13 верес-
ня 2022 року о 12 годині 00 хвилин у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна , буд.77 б, каб. 2. Справа розглядається під 
головуванням судді Юшкова М. М.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду перед-
бачені ст. 139, 323 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дні-

пропетровської області від 05.09.2022 (судова справа № 191/1063/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 42022132580000029 від 12.04.2022 сто-
совно підозрюваного Верещаги Дмитра Олександровича, 15.02.1980 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 162 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням слідчим суддею рішення про здійснення спе-

ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000029 від 12.04.2022 за ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 162 КК 
України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-
суального кодексу України підозрюваного Верещагу Дмитра Олексан-
дровича, 15.02.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, квартал Комарова, 15, кв. 81 викликають 
13.09.2022 об 11:00, 14.09.2022 об 11:00, 15.09.2022 об 11:00 до Луган-
ської обласної прокуратури, яка тимчасово розташована на період во-
єнного стану за адресою:  вул. Москворецька, 19, м. Кам’янське Дні-
пропетровської області (каб. 501) для допиту як підозрюваного, а та-
кож для проведення інших процесуальних дій у вказаному криміналь-
ному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитися 19.09.2022 
о 10:00, 20.09.2022 о 10:00, 21.09.2022 о 10:00 до Луганської обласної 
прокуратури  за вищевказаною адресою для отримання повідомлення 
про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 
КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42022132580000029 від 12.04.2022 та початку ознайомлен-
ня з ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приво-
ду, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судово-
го розгляду.

Чергові загальні збори членів Кредитної спілки 
«Профспілкова скарбниця», відбудуться 10 жовтня 
2022 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, буд. 16, Київська міська рада профспілок (акто-
вий зал, 2-й поверх). Реєстрація з 10:00 до 10:45. По-
чаток зборів об 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження порядку денного чергових за-

гальних зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту спосте-

режної ради за 2021 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредит-

ного комітету за 2021 рік.
4. Заслуховування та затвердження звіту правлін-

ня за 2021 рік.
5. Заслуховування та затвердження звіту та ви-

сновку ревізійної комісії за 2021 рік.
6. Заслуховування аудиторського висновку (зві-

ту незалежного аудитора), яким підтверджена річна 
звітність кредитної спілки за 2021 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності та ре-
зультатів діяльності кредитної спілки за 2021 рік.

8. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2022 рік.
9. Внесення змін до статуту кредитної спілки та 

затвердження статуту кредитної спілки в новій ре-
дакції. 

10. Внесення змін до положень про органи управ-
ління та затвердження положень про органи управ-
ління кредитної спілки в новій редакції.

11. Про визначення незалежного аудитора (ауди-
торської фірми) для підтвердження повноти і досто-
вірності річної звітності кредитної спілки за 2022 рік.

УВАГА!!! Пропозиції до порядку денного черго-
вих загальних зборів членів кредитної спілки про-
симо подавати в письмовій формі спостережній ра-
ді за місцезнаходженням установи не пізніше ніж за 
15 календарних днів до проведення загальних збо-
рів за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 
16, оф. 407.

Довідки за тел. 380442780821, 380442792073 та 
на сайті кредитної спілки: www.ksps.com.ua

Спостережна рада кредитної спілки 
«Профспілкова скарбниця»

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Житнікова Олек-
сія Анатолійовича, 29.06.1974 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Велика Тернів-
ка, вул. Хліборобів, 9, для вручення повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України та проведення слідчих дій в якості підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 22022080000000031, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.03.2022, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 5  
ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 14.09.2022 у кабінет № 112 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Кутіко-
ва Сергія Миколайовича, 06.10.1974 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Яки-
мівка, вул. Соборна, буд. 6, для вручення повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України та проведення слідчих дій в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22022080000000031, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2022, за ч. 2 ст. 28 ч. 2  
ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 14.09.2022 у кабінет 
№ 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Навроцьку Окса-
ну Григорівну, 16.12.1970 року народження, зареєстровану за адре-
сою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт Якимівка, вул. Цен-
тральна, буд. 70, кв. 66, для вручення повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України та проведення слідчих дій в якості підозрюваної у криміналь-
ному провадженні № 22022080000000031, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.03.2022, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 5  
ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 14.09.2022 у кабінет № 112 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Житнікова Олек-
сія Анатолійовича, 29.06.1974 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Велика Тернів-
ка, вул. Хліборобів, 9, для вручення повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України та проведення слідчих дій в якості підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 22022080000000031, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.03.2022, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 5  
ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 13.09.2022 у кабінет № 112 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Кутіко-
ва Сергія Миколайовича, 06.10.1974 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Яки-
мівка, вул. Соборна, буд. 6, для вручення повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України та проведення слідчих дій в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22022080000000031, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2022, за ч. 2 ст. 28 ч. 2  
ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 13.09.2022 у кабінет 
№ 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Навроцьку Окса-
ну Григорівну, 16.12.1970 року народження, зареєстровану за адре-
сою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, смт Якимівка, вул. Цен-
тральна, буд. 70, кв. 66, для вручення повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України та проведення слідчих дій в якості підозрюваної у криміналь-
ному провадженні № 22022080000000031, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 02.03.2022, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 5  
ст. 111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 13.09.2022 у кабінет № 112 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Онищенко Олександр Юрійович, 16.10.1989 року народження, 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про під-
озру у кримінальному провадженні за № 62022050020000173 від 16.04.2022  у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального ко-
дексу України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканнос-
ті, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шля-
хом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.   

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Онищенко Олександр Юрійович, 16.10.1989 року народжен-

ня, відповідно до вимог 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 Краматор-
ську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Краматорську (м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 26) тел. роб. (050)-2688937 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні за № 62022050020000173 від 16.04.2022 в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.   

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Максим ЛЕНЬ 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Соковіков Микола Сергійович, 14.12.1995 

р.н., зареєстрований за адресою: російська федерація, Рес-
публіка Бурятія, Прибайкальський район, пос. Єловка, вул. 
Шкільна, 23, кв. 1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам не-
обхідно з’явитися 12.09.2022 об 11:00 год., 13.09.2022 об 11:00 
год., 14.09.2022 об 11:00 год., 15.09.2022 об 11:00 год. до про-
курора у кримінальному провадженні — начальника Бородян-
ського відділення Бучанської окружної прокуратури Київської 
області (Київська область, м. Буча, вул. Пушкінська, 61/1) для 
участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
в рамках кримінального провадження № 42022112320001656 
від 10.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого  ч. 2 ст. 438 КК України, в якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

Повний текст повісток на українській та російській мовах до-
ступний за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povistki-
pro-viklik-sokovikova-ms-na-12092022-13092022-14092022

Прокурор у кримінальному провадженні —  
Начальник Бородянського відділу Бучанської окружної  

прокуратури Київської області Роман ПШИК

Корольовський районний суд м. Житомира повідомляє Бабуцідзе Марину Георгі-
ївну, 1987 р.н., про те, що вироком Корольовського районного суду м. Житомира від 
05.09.2022 року Бабуцідзе Марину Георгіївну визнано винною у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3 , ч. 2 ст. 260 КК України та призначено їй покарання:

- за ч.1 ст.258-3 КК України — 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіс-
кацією всього майна,

- за ч.2 ст.260 КК України — 6 (шість) років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш 

суворого покарання більш суворим, призначено Бабуцідзе Марині Георгіївні остаточ-
не покарання у виді 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього 
належного майна.

На даний вирок може бути подана апеляція до Житомирського апеляційного су-
ду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з дня його про-
голошення.

Головуючий суддя Л. С. Шимон

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Болдирєва Єго-
ра Захаровича, 1987 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Л. С. Шимон, в судове засідання, що відбудеться 13 вересня 2022 ро-
ку о 14 год. 20 хв., 12 жовтня 2022 року о 10 год. 00 хв. та 15 листопада 
2022 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал №5-к

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кри-
мінальне провадження № 712/2568/22, за обвинува-
ченням Фесенка Олександра Олександровича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Фесенко Олександр Олександрович, 20.06.1992 року 
народження,  проживаючий за адресою: м. Хрустальний, 
мікрорайон 2, буд. 16, кв. 99, що обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, викликається для участі в судовому 
засіданні Соснівського районного суду м. Черкаси стосов-
но нього на 11 годину 00 хвилин 20 вересня 2022 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, 
зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання в якості обвинуваченого Янкова 
Сергія Анатолійовича, 24.03.1985 року народження, 
уродженця смт. Фрунзе Слов’яносербського району 
Луганської області, українця, громадянина України, 
зареєстрованого та проживаючого м. Голубівка (Кі-
ровськ), вул. Погуляєва, 3б, кв. 50.

Судове засідання відбудеться 19 вересня 2022 року 
о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання в якості обвинуваченої Бондар-
чук Ірину Юріївну, 27.10.1973 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Дарвіна, 19, кв. 2, в рамках кримінально-
го провадження за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2022 року 
о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя О. Ю. Гоменюк

Повістка про виклик
Анзін Вадим Анатолійович, 06.06.1977 р.н., уродже-

нець смт. Михайлівка, Михайлівського району, За-
порізької області, громадянин України, зареєстрова-
ний та проживаючий за адресою: Запорізька область, 
м. Енергодар, вул. Комсомольська, 3, кв. 29. Відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 12 та 13 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв. 
до Подільського УП ГУНП у м. Києві для допиту в якос-
ті підозрюваного в межах кримінального проваджен-
ня №42019101070000198 від 03.07.2019 року. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ПІДОЗРЮВАНОГО 
КІЙКА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА 

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської 
області від 05.09.2022 (судова справа №161/11867/22) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №42022132580000081 від 09.06.2022 щодо Кійка Сергія 
Вікторовича, 09 квітня 1988 року народження, підозрюваного у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
КІЙКО СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА 

У зв’язку із ухваленням слідчим суддею Луцького міськрайонного су-
ду Волинської області судового рішення від 05.09.2022 у кримінально-
му провадженні №42022132580000081 від 09.06.2022 про здійснення 
спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Кійка С.В., 
повідомляю підозрюваному в указаному кримінальному провадженні 
Кійку Сергію Вікторовичу, 09 квітня 1988 року народження, зареєстро-
ваному за адресою: Луганська область, м. Луганськ,  вул. Ровєньков-
ська, буд. 16, що відповідно до вимог ст. ст. 133, 135-139 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 13.09.2022 о 09 год. 00 хв., до прокурора у про-
вадженні — начальника відділу Волинської обласної прокуратури Се-
менюка А. Я. за адресою: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вулиця  
Винниченка 15, тел. +380332 28-38-44, для допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні №42022132580000081, участі у прове-
денні інших слідчих та процесуальних дій за Вашої участі.

Крім того, повідомляю Кійку Сергію Вікторовичу, підозрюваному у 
кримінальному провадженні №42022132580000081 від 09.06.2022 у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, що 14.09.2022 
заплановане завершення досудового розслідування в указаному прова-
дженні, у зв’язку із чим, відповідно до ст. 133 КПК України, Ви виклика-
єтеся до прокурора у цьому провадженні — начальника відділу Волин-
ської обласної прокуратури Семенюка А. Я. за адресою: Україна, Волин-
ська область, м. Луцьк, вулиця Винниченка 15, тел. +380332 28-38-44, 
14.09.2022 о 09 год. 00 хв., 15.09.2022 о 09 год. 00 хв. для особистого 
вручення письмового повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, а також для надання/отримання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Крім того, Кійко Сергій Вікторович, підозрюваний у кримінальному 
провадженні №42022132580000081 від 09.06.2022 у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, відповідно до ст. 133 КПК 
України, Ви викликаєтеся до прокурора у цьому провадженні — началь-
ника відділу Волинської обласної прокуратури Семенюка А. Я. за адре-
сою: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Винниченка 15, тел. 
+380332 28-38-44, 16.09.2022 о 09 год. 00 хв., для вручення Вам обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у згада-
ному провадженні, надання розписок про їх отримання.

Роз’яснюю наслідки неприбуття за викликом до прокурора, передба-
чені Кримінальним процесуальним кодексом України: 

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
- у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

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

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

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

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

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні ли-

ха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 
залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи 

на виклик.
Прокурор у кримінальному провадженні — начальник відділу 

Волинської обласної прокуратури Анатолій СЕМЕНЮК

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Сичова Миколи Миколайовича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-

пропетровської області від 06.09.2022 (справа №183/1642/22) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 
Сичова Миколи Миколайовича, 28.01.1973 р.н., у кримінальному про-
вадженні №62022050020000124 від 23.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Сичов М. М., виклика-
єтесь на 15.09.2022, 16.09.2022, 17.09.2022 на 10 годину 00 хвилин 
до старшого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Крама-
торську Жердєва А. М. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для учас-
ті у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000124 від 23.03.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 7 ст. 111-1 КК України, проведенні ін-
ших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів досудового розслідування.

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

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Бондарева Григорія Сергійовича
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-

пропетровської області від 06.09.2022 (справа №183/1653/22) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 
Бондарева Григорія Сергійовича, 29.04.2001 р.н., у кримінальному про-
вадженні № 62022050020000163 від 09.04.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Бондарев Г. С., викли-
каєтесь на 15.09.2022, 16.09.2022, 17.09.2022 на 10 годину 00 хвилин 
до старшого слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Крама-
торську Жердєва А. М. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для учас-
ті у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000163 від 09.04.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 2 ст. 111 КК України, проведенні інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування.

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

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

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

домляю, що 07 вересня 2022 року складено повідомлення про підозру 
Кохан Оксані Юріївні, 15.03.1975 року народження, яка підозрюється у 
колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-госпо-
дарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, ство-
реній на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянці України Кохан Оксані Юріївні, 15.03.1975  року наро-

дження, повідомляється, що відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України 13, 14 та 15 вересня 
2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до СВ УСБ 
України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносиць-
ка, 2 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного у рам-
ках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за №22022220000002638 від 17.08.2022 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні  
Дмитро РЕШЕТНЯК

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

домляю, що 07 вересня 2022 року складено повідомлення про підозру 
Васильєву Івану Миколайовичу, 14.04.1967 року народження, який під-
озрюється у колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупацій-
ній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Васильєву Івану Миколайовичу, 14.04.1967 ро-

ку народження, повідомляється, що відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 13, 14 та 15 
вересня 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до 
СВ УСБ України в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ми-
роносицька, 2 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного у 
рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №22022220000002637 від 17.08.2022 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні  
Дмитро РЕШЕТНЯК

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного  
Погребняка Є. І. 

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська 26.08.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000622 
від 05.07.2022 стосовно Погребняка Євгена Івановича, 28.07.1985 р.н., під-
озрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Погребняка Є. І. при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрюваний Погребняк Євген Іванович, 28.07.1985 р.н., у відпо-

відності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
14.09.2022, 15.09.2022, 16.09.2022 о 10:00 до  слідчого управління Го-
ловного управління Національної поліції в Донецькій області, розташова-
ного за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика буд. 7 
для участі у допиті як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12022050000000622 від 05.07.2022 за ч. 5  
ст. 111-1 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вру-
чені повідомлення про завершення досудового розслідування, надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування  

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 
138, 139 КПК України 

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  
слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковник  

Наталя КОЗІНЦЕВА 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Багмет Олександр Олексійович, 09.08.1977 ро-
ку народження, відповідно до вимог ст.ст.111, 135, 278 КПК Украї-
ни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050020000260 від 13.06.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Багмет Олександр Олексійович, 09.08.1977 року 
народження, відповідно до вимог ст.ст.133, 135 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 13 вересня 2022 року, 14 вересня 2022 року та 15 верес-
ня 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР у м. Краматорську (м. Дніпро, вул. Гагаріна, 
26) тел. (099) 15-15-100 для вручення вам повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні як з підозрюваним. Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик викладені у ст.ст.138, 139 КПК України.

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, 
розташованого у м. Краматорську, Анатолій ЧАПЛАНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Наумову Андрію Олеговичу, 28.05.1982 р.н, на підста-
ві ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомле-
но про те, що він підозрюється у зловживанні службо-
вим становищем, тобто умисному, з метою одержан-
ня будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної 
та юридичної особи використання службовою особою 
службового становища всупереч інтересам служби, що 
спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом дер-
жавним інтересам, вчиненому за попередньою змовою 
групою осіб, та у заволодінні чужим майном у великих 
розмірах шляхом зловживання службовою особою сво-
їм службовим становищем, вчиненому за попередньою 
змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364,  
ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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

Прокурор у кримінальному провадженні 
№ 62019100000001044 Роман ЗУБЧУК

Приватний нотаріус ЗМНО Саламатова М. В., у зв’язку з відкриттям спадкової спра-

ви, повідомляє про розшук спадкоємців Куракової Ніни Яківни, 09.06.1947 р.н., яка по-

мерла 30.01.2022 р. Спадкоємців просимо звернутися за адресою: м. Запоріжжя, вул. 

Олександрівська, буд. 67, кв. 1, тел. 0663746018. Після спливу строку, встановленого 

чинним законодавством для прийняття спадщини, свідоцтво про право на спадщину 

буде видано спадкоємцям, які її фактично прийняли.

Приватний нотаріус ЗМНО Саламатова М. В., у зв’язку з відкриттям спадкової спра-

ви, повідомляє про розшук спадкоємців Михайлова Леоніда Трохимовича, 11.04.1952 

р.н., який помер 27.03.2022 р. Спадкоємців просимо звернутися за адресою: м. Запо-

ріжжя, вул. Олександрівська, буд. 67, кв. 1, тел. 0663746018. Після спливу строку, вста-

новленого чинним законодавством для прийняття спадщини, свідоцтво про право на 

спадщину буде видано спадкоємцям, які її фактично прийняли.

 Міністерство охорони здоров’я реорганізовує Державне підприємство «Агенція 

екстреної медицини» (ЄДРПОУ 42169475) шляхом приєднання до Державного закла-

ду «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Міністерства охорони здоров’я України». Всі претензії до ДП «Агенція екс-

треної медицини» приймаються протягом місяця з моменту публікації, 02166, м. Київ, 

вул. Братиславська, 3.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +7..+12 +10..+15 Черкаська +8..+13 +13..+18
Житомирська +7..+12 +10..+15 Кіровоградська +8..+13 +14..+19
Чернігівська +4..+9 +9..+14 Полтавська +4..+9 +11..+16
Сумська +3..+8 +11..+16 Дніпропетровська +5..+10 +15..+20
Закарпатська +10..+15 +14..+19 Одеська +13..+18 +20..+25
Рівненська +7..+12 +12..+17 Миколаївська +11..+16 +18..+23
Львівська +8..+13 +14..+19 Херсонська +11..+16 +20..+25
Івано-Франківська +9..+14 +13..+18 Запорізька +8..+13 +17..+22
Волинська +7..+12 +12..+17 Харківська +3..+8 +13..+18
Хмельницька +8..+13 +14..+19 Донецька +5..+10 +15..+20
Чернівецька +9..+14 +14..+19 Луганська +3..+8 +15..+20
Тернопільська +8..+13 +14..+19 Крим +12..+17 +19..+24
Вінницька +9..+14 +14..+19 Київ +10..+12 +10..+12

Укргiдрометцентр

Приватний нотаріус ЗМНО Саламатова М. В., у зв’язку з відкриттям 

спадкової справи, повідомляє про розшук спадкоємців Лозової Тетя-

ни Миколаївни, 20.05.1959 р.н., яка померла 23.05.2022 р. Спадкоємців 

просимо звернутися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 

буд. 67, кв. 1, тел. 0663746018. Після спливу строку, встановленого 

чинним законодавством для прийняття спадщини, свідоцтво про пра-

во на спадщину буде видано спадкоємцям, які її фактично прийняли.

Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті Волчок Зої Ми-
хайлівни, померлої 24.03.2022 року. Усіх спадкоємців викликаємо до 
приватного нотаріуса ДМНО Аршава І.О. (49107, м. Дніпро, пр. Гага-
ріна, буд. 78, оф. 3, т. 0505205667) з питань оформлення спадщини.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ

Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України пові-
домляю, що 09.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 09.06.2022 за №42022132580000079, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої  під-
озри, згідно з яким Гончарова Людмила Миколаївна, 04 липня 1967 
року народження, громадянка України, підозрюється у добровільно-
му зайнятті громадянкою України посади, пов’язаної з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функ-
цій 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 зміну раніше по-
відомленої підозри 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-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Гончарова Людмила Миколаївна, 04 липня 1967 ро-

ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Старо-
більський район, с. Веселе, на підставі ст.ст. 133,135,278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого слідчого відді-
лу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шепоть-
ко Марини Андріївни, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, вул. Святослава Хороброго, б. 23, як підозрюваній о 10 год. 00 
хв. 13.09.2022, о 10 год. 00 хв. 14.09.2022, о 10 год. 00 хв. 15.09.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної 
та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, 
внесеному до ЄРДР 09.06.2022 за №42022132580000079. Нагадуємо 
про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

місто Дніпро                  09 вересня 2022 року

Начальник відділу Луганської обласної прокуратури Зінченко Роман Борисо-
вич, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42022132580000012 
від 23.03.2022 за підозрою Пахниця В. М., Чайки В. Г. та Гончарова О. М. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6  
ст. 111-1 України, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі 
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, відповідно до ст. ст. 36, 
42, 276, 277, 278, 279 КПК України, — 

ПОВІДОМИВ:
Пахниця Валерія Михайловича, 22.01.1953 року народження, уродженця м. Маріу-

поля Донецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Мисліченко, буд. 5, раніше 
не судимого, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених 
на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-
агресора; та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України, а саме у здійсненні інформаційної діяльнос-
ті у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямова-
них на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних форму-
вань, за відсутності ознак державної зради, активної участі у таких заходах, вчинени-
ми організованою групою.

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 Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Пахниць 

Валерій Михайлович, 22.01.1953 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: 
Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Мисліченко, буд. 5, на 
13.09.2022 о 10:00, на 14.09.2022 о 10:00, на 15.09.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, площа 
Шевченка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42022132580000012 від 
23.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

місто Дніпро                 09 вересня 2022 року

Начальник відділу Луганської обласної прокуратури Зінченко Роман Борисо-
вич, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42022132580000012 
від 23.03.2022 за підозрою Пахниця В. М., Чайки В. Г. та Гончарова О. М. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6  
ст. 111-1 України, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі 
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, відповідно до ст. ст. 36, 
42, 276, 277, 278, 279 КПК України, — 

ПОВІДОМИВ:
Гончарову Олександру Миколайовичу, 03.07.1971 року народження, уродженцю 

м. Старобільськ Луганської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, пров. Новий, буд. 6, фактично прожи-
ваючому за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Андрющенка, буд. 83, 
раніше не судимому про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному 
зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-роз-
порядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації 
держави-агресора; та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України, а саме у здійсненні інформаційної ді-
яльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спря-
мованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних фор-

мувань, за відсутності ознак державної зради, активної участі у таких заходах, вчине-
ними організованою групою.

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 Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Гончаров 

Олександр Миколайович, 03.07.1971 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Андрющенка, буд. 83, на 13.09.2022 о 
10:00, на 14.09.2022 о 10:00, на 15.09.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 
7 для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення у кримінальному провадженні № 42022132580000012 від 23.03.2022 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5  
ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

місто Дніпро                09 вересня 2022 року

Начальник відділу Луганської обласної прокуратури Зінченко Роман Борисо-
вич, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42022132580000012 
від 23.03.2022 за підозрою Пахниця В. М., Чайки В. Г. та Гончарова О. М. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6  
ст. 111-1 України, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі 
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, відповідно до ст. ст. 36, 
42, 276, 277, 278, 279 КПК України, —   

ПОВІДОМИВ:
Чайку Валерія Григоровича, 14.07.1949 року народження, уродженця с. Євсуг Біло-

водського району Луганської області, українця, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, пров. Набережний, буд. 1, раніше 
не судимого,- про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених 
на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-
агресора; та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України, а саме у здійсненні інформаційної діяльнос-
ті у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямова-
них на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних форму-
вань, за відсутності ознак державної зради, активної участі у таких заходах, вчинени-
ми організованою групою.

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 Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

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

лерій Григорович, 14.07.1949 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, пров. Набережний, буд. 1, на 13.09.2022 о 10:00, 
на 14.09.2022 о 10:00, на 15.09.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 
для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення у кримінальному провадженні № 42022132580000012 від 23.03.2022 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5  
ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.
Начальник відділу Луганської обласної прокуратури  

Роман ЗІНЧЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ  
У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Чорнуха Віта Олександрівна, 29.08.1986 р.н., громадянка України, на підста-
ві ст. ст. 111, 133, 135, 278, 279 КПК України, Вам у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000678 від 07.06.2022  повідомляється про зміну раніше по-
відомленої підозри у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканності, державній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога в пе-
ріод збройного конфлікту, наданні іноземній державі та її представникам до-
помоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та у до-
бровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохо-
ронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення 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
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка Укра-

їни Чорнуха Віта Олександрівна, 29.08.1986 р.н., о 10 годині 00 хвилин 13, 14 
та 15 вересня 2022 року до Свалявського відділу Мукачівської окружної про-
куратури Закарпатської області, за адресою: вул. Духновича, 8, м. Свалява, За-
карпатської області, у кримінальному провадженні № 42022000000000678 від 
07.06.2022  для вручення повідомлення про зміну підозри, допиту у якості пі-
дозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

Повідомлення про перенесення громадських слухань детально-
го плану території земельної ділянки для розміщення та експлуата-
ції об’єктів дорожнього сервісу загальною площею 0,0599 га (ка-
дастровий номер 32212811200:06:004:0060) в смт Велика Димерка 
Великодимерської селищної ради Броварського р-ну Київської обл.

Громадські слухання, що мали відбутись 25.08.2022 року о 10.00, 
пройдуть в дистанційному режимі 14.09.2022 року о 16.00. Заявки 
на участь надсилати на електронну адресу: malcevat57@ukr.net.

Приватний нотаріус ЗМНО Саламатова М. В., у зв’язку з відкрит-
тям спадкової справи, повідомляє про розшук спадкоємців Донен-
ка Віктора Миколайовича, 13.04.1964 р.н., який помер 18.01.2022 
р. Спадкоємців просимо звернутися за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, буд. 67, кв. 1, тел. 0663746018. Після спли-
ву строку, встановленого чинним законодавством для прийняття 
спадщини, свідоцтво про право на спадщину буде видано спадко-
ємцям, які її фактично прийняли.

Приватний нотаріус ЗМНО Саламатова М. В., у зв’язку з відкрит-
тям спадкової справи, повідомляє про розшук спадкоємців Скрип-
нікова Станіслава Тимофійовича, 15.11.1957 р.н., який помер 
16.03.2022 р. Спадкоємців просимо звернутися за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, буд. 67, кв. 1, тел. 0663746018. Піс-
ля спливу строку, встановленого чинним законодавством для при-
йняття спадщини, свідоцтво про право на спадщину буде видано 
спадкоємцям, які її фактично прийняли.
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