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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІЛЬЯМ БЕРНС:
«Важко сприймати 

результати війни — 
результати путіна 

— як щось інше, ніж 
провал. росія заплатить 

дуже високу ціну 
за вторгнення  

в Україну».

«Твоя кров може воювати. 
Стань донором» 

КАМПАНІЯ. З ініціативи Міністерства охорони здоров’я в 
Україні розпочалася національна кампанія «Твоя кров може 
воювати. Стань донором», повідомляє пресслужба відомства. 

В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською 
кров’ю та її компонентами — одна з умов забезпечення обо-
роноздатності країни і  запорука її національної безпеки. Ві-
йна створює нові виклики: кров потрібна щодня для порятунку 
українських воїнів і мирних громадян, які страждають від агре-
сії, яку розв’язала російська федерація. Важливо збільшувати 
запаси безпечної високоякісної донорської крові, яка допома-
гає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові 
операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації. 

Щоб стати донором, потрібно звернутися до  центру крові 
за місцем проживання.  Список центрів крові — за посилан-
ням: https://cutt.ly/TCWc6NV. Або ж записатися онлайн в реєстр 
донорів. Кожен, хто  бажає донатити  кров, може зареєстру-
ватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну 
інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести 
свої дані можна на ресурсі: https://www.donor.ua/.

25,9 млн тонн
зернових та зернобобових культур,  

за даними Мінагрополітики, 
намолочено станом на 9 вересня

ЗБИТКИ І ПЛАНИ. Оприлюднено оцінку нинішніх потреб 
України на відновлення соціального, виробничого секторів  
та інфраструктури

Відбудувати 
зруйноване війною  

Директор Центрального розвідувального управління 
США про перспективи воєнної кампанії росії в Україні
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БДЖІЛЬНИЦТВО

Заступник міністра 
фінансів Юрій Драганчук: 
«До 1 жовтня країна буде 
повністю готова до митного 
безвізу»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» розповідає про 
здобутки й проблеми пасічників 
Черкащини, які збільшують 
виробництво меду, щоб 
задовольнити потреби споживачів 5 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

Брутальна російська пропаганда 
маскує хронічну залежність 
кремлівських геополітиків 
від вимушеної частої зміни 
загарбницьких планів 

Америка залишається надійним 
стратегічним партнером України 
ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА. Недавні успіхи наших захисників на полі бою доводять, що постійна 
підтримка США та союзників змінює ситуацію на фронті 

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Жодна світлина не може переда-
ти жахи війни, що скоїли ро-

сіяни на території України, зокрема 
в Київській області, яку українські 
військові повністю звільнили від оку-
пантів на початку квітня 2022 року. 
Сліди від обстрілів, зруйновані жит-

лові будинки та інша інфраструкту-
ра, знищені автомобілі — ці жахли-
ві наслідки воєнної агресії росії про-
ти України побачив в Ірпені на Київ-
щині державний секретар Сполуче-

них Штатів Америки Ентоні Блінкен, 
відвідавши Україну з неанонсованим 
візитом. У Києві з американським 
гостем зустрівся Президент Воло-
димир Зеленський. Він  наголосив, 

що візит Ентоні Блінкена — важли-
ва демонстрація лідерських позицій 
США та знак солідарності з 
Україною під час повномасш-
табного вторгнення росії. 2

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував, що завдяки спільним зусиллям уже розпочато відбудову  
на деокупованих українських територіях
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лях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнарод-
них угод, здійснюється рішенням центрального органу виконавчої влади з питань 
статистики за рекомендацією консультативно-дорадчого органу при центральному 
органі виконавчої влади з питань статистики, утвореного з метою отримання науко-
вих рекомендацій, проведення фахових консультацій та залучення експертного се-
редовища до процесу підготовки рішень.

4. Доступ до мікроданих у дослідницьких цілях надається установам та організа-
ціям, включеним до переліку державних органів, установ і організацій та інших уста-
нов і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких ці-
лях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнарод-
них угод, на підставі письмового запиту, в якому зазначаються мета дослідження, 
результат, що передбачається отримати, та обґрунтовується необхідність викорис-
тання відповідних мікроданих для отримання такого результату. Мікродані, які фор-
муються центральним органом виконавчої влади з питань статистики, для надан-
ня доступу у дослідницьких цілях повинні містити лише дані, необхідні для відпо-
відного дослідження.

5. Доступ до мікроданих з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань 
у рамках міжнародних угод надається державним органам, установам та організа-
ціям, що включені до переліку державних органів, установ і організацій та інших 
установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідниць-
ких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках між-
народних угод, на підставі письмового запиту, в якому зазначаються найменуван-
ня міжнародної угоди, підстава виконання зобов’язання, результат, що передбача-
ється отримати, та обґрунтовується необхідність використання відповідних мікрода-
них для отримання такого результату. Мікродані, які формуються центральним ор-
ганом виконавчої влади з питань статистики, для надання доступу з метою виконан-
ня Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод повинні місти-
ти лише дані, необхідні для виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рам-
ках міжнародних угод.

6. Доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод надається державним орга-
нам, установам і організаціям та іншим установам і організаціям виключно за умови 
надання таких гарантій щодо поводження з мікроданими:

1) відсутність спроб здійснити ідентифікацію респондентів;
2) непередавання мікроданих третім особам;
3) використання мікроданих лише для цілей, зазначених у запиті на надання до-

ступу до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих 
на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод;

4) нерозкриття будь-яких агрегованих показників, які розраховані на підставі ін-
дивідуальних даних та можуть призвести до непрямої ідентифікації респондента;

5) зазначення джерела мікроданих у всіх опублікованих матеріалах;
6) знищення мікроданих після завершення дослідження або підготовки інфор-

мації, необхідної для виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках між-
народних угод.

7. У разі порушення державним органом, установою чи організацією або іншою 
установою чи організацією наданих гарантій щодо поводження з мікроданими цен-
тральний орган виконавчої влади з питань статистики виключає такий державний 
орган, установу чи організацію або іншу установу чи організацію з переліку держав-
них органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отри-
мувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, без права включення до цьо-
го переліку протягом 10 років.

8. Якщо порушення гарантій щодо поводження з мікроданими державним орга-
ном, установою чи організацією або іншою установою чи організацією призвело до 
заподіяння шкоди або збитків респонденту, відомості стосовно якого були включе-
ні до мікроданих, доступ до яких було надано у дослідницьких цілях та з метою ви-
конання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, таку шко-
ду або збитки відповідно до законодавства відшкодовує державний орган, устано-
ва чи організація або інша установа чи організація, яка порушила надані гарантії що-
до поводження з мікроданими.

9. Державні органи, установи і організації та інші установи і організації, які отри-
мали доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, винні у порушенні вимог за-
конодавства про захист персональних даних, несуть адміністративну та кримінальну 
відповідальність відповідно до закону.

10. Підготовка мікроданих для надання доступу до них у дослідницьких цілях та 
з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод 
здійснюється відповідно до нормативно-правового акта центрального органу вико-
навчої влади з питань статистики щодо доступу до мікроданих у дослідницьких ці-
лях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнарод-
них угод. Підготовка мікроданих для надання доступу у дослідницьких цілях та на-
дання такого доступу здійснюються на платній основі.

11. Підготовка мікроданих для надання доступу з метою виконання Україною взя-
тих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод та надання такого доступу дер-
жавним органам, установам, підприємствам, організаціям здійснюються на безо-
платній основі.

12. Для підготовки мікроданих для надання доступу у дослідницьких цілях та з 
метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод 
центральний орган виконавчої влади з питань статистики має право наймати тим-
часовий персонал.

Розділ VII. 
ПРАВО НА ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 33. Порядок та умови доступу до офіційної державної статистичної ін-
формації

1. Для забезпечення потреб державних органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, інших юридичних та фізичних осіб в офіційній державній статистичній інформа-
ції та організації доступу до неї в органах державної статистики створюються спеці-
альні інформаційні служби.

2. Порядок створення спеціальної інформаційної служби, її структура, повнова-
ження та обов’язки визначаються центральним органом виконавчої влади з питань 
статистики.

3. Доступ до офіційної державної статистичної інформації забезпечується шля-
хом:

1) систематичної публікації у друкованих виданнях або електронних інформа-
ційних ресурсах;

2) поширення через засоби масової інформації;
3) надання державним органам та органам місцевого самоврядування, іншим 

юридичним та фізичним особам за запитом.
Порядок та умови надання статистичної інформації юридичним та фізичним осо-

бам за запитом визначаються законами України «Про доступ до публічної інформа-
ції», «Про інформацію» та цим Законом.

4. Безоплатне надання державним органам та органам місцевого самоврядуван-
ня офіційної державної статистичної інформації, передбаченої планом державних 
статистичних спостережень або рішенням Кабінету Міністрів України, здійснюється 
органами державної статистики у межах коштів державного бюджету, виділених на 
зазначені цілі. Офіційна державна статистична інформація надається з дотриман-
ням принципу статистичної конфіденційності.

5. Не може бути відмовлено в наданні за запитом офіційної державної статистич-
ної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень. Офіцій-
на державна статистична інформація не може бути віднесена до конфіденційної ін-
формації та надається безоплатно, крім відшкодування фактичних витрат на копію-
вання або друк відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Не підлягає поширенню та наданню за запитом інформація, яка використову-
ється для подальших розрахунків зведених статистичних даних з метою виробни-
цтва офіційної державної статистичної інформації.

Стаття 34. Право на доступ до статистичної інформації
1. У разі якщо підготовка і надання статистичної інформації здійснюються на до-

говірній основі, порядок та умови надання інформації замовнику визначаються від-
повідним договором з дотриманням вимог законодавства про захист персональних 
даних та принципу статистичної конфіденційності. Замовник відшкодовує витрати, 
пов’язані з виконанням договору про підготовку і надання статистичної інформації.

2. Права на доступ до статистичної інформації, отриманої органами державної 
статистики у процесі статистичних спостережень, що проводилися за рахунок ко-
штів замовника, визначаються договором на створення статистичної інформації з 
дотриманням положень законодавства про доступ до публічної інформації та цьо-
го Закону.

Розділ VIII. 
ЯКІСТЬ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ

Стаття 35. Зобов’язання щодо забезпечення якості
1. Виробники офіційної статистики зобов’язані постійно оцінювати та покращу-

вати якість офіційної державної статистичної інформації за ознаками актуальності, 
точності і надійності, своєчасності і пунктуальності, узгодженості і порівнянності, а 
також доступності і ясності.

2. Виробництво та поширення офіційної статистики здійснюються її виробниками 
відповідно до основних принципів офіційної статистики, у тому числі принципу за-
безпечення якості, визначених статтею 4 цього Закону, та на основі єдиних стандар-
тів, узгодженої методології, з використанням визначень і статистичних класифікацій.

3. З метою покращення якості офіційної державної статистичної інформації ви-
робники державної статистики мають право перевіряти та редагувати дані, комбіну-
вати дані з різних джерел, здійснювати зіставлення індивідуальних даних респон-

дентів виключно у статистичних цілях та використовувати статистичні методи оцін-
ки для заповнення відсутніх даних.

4. Виробники офіційної статистики повинні документувати у стандартний спосіб 
джерела даних та методи, які застосовуються для виробництва офіційної державної 
статистичної інформації, а також інформувати про її якість користувачів.

Стаття 36. Оцінка якості офіційної державної статистичної інформації
1. Виробники офіційної статистики оцінюють якість офіційної державної статис-

тичної інформації шляхом:
1) проведення з користувачами консультацій з питань якості офіційної держав-

ної статистичної інформації;
2) встановлення з респондентами зворотного зв’язку для підвищення якості пер-

винних даних.
2. Для проведення оцінки та удосконалення статистичної методології виробни-

ки офіційної статистики можуть залучати до співпраці науковців, експертів та між-
народні організації.

Розділ IX. 
ПОШИРЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 37. Поширення офіційної державної статистичної інформації
1. Поширення офіційної державної статистичної інформації здійснюється з до-

триманням основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цьо-
го Закону, у тому числі принципів статистичної конфіденційності, неупередженос-
ті і об’єктивності.

2. Поширенню не підлягає офіційна державна статистична інформація, яка міс-
тить дані, отримані від трьох і менше респондентів, або якщо частка одного з рес-
пондентів у такій інформації перевищує 80 відсотків. В окремих випадках зазначена 
кількість респондентів може бути збільшена за рішенням центрального органу ви-
конавчої влади з питань статистики.

3. Виробники офіційної статистики можуть поширювати мікродані, за умови га-
рантування неможливості ідентифікації респондентів, дані стосовно яких містяться 
у цих мікроданих, у прямий чи непрямий спосіб. У такому разі інформація про ви-
робництво та поширення таких мікроданих включається до плану державних ста-
тистичних спостережень.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та інші виробни-
ки офіційної статистики поширюють офіційну державну статистичну інформацію в 
терміни, передбачені планом державних статистичних спостережень.

Календар поширення офіційної державної статистичної інформації, в якому міс-
тяться заплановані дати та час її поширення, складається виробниками офіційної ста-
тистики на кожний рік. Про будь-які відхилення від календаря поширення офіційної 
державної статистичної інформації користувачі повідомляються завчасно шляхом 
розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті виробника офіційної статистики.

Поширення офіційної державної статистичної інформації супроводжується ме-
таданими та поясненнями. Поширення статистичної інформації, передбаченої пла-
ном державних статистичних спостережень, серед усіх категорій користувачів здій-
снюється безоплатно та на рівних умовах доступу щодо обсягу, якості і строків по-
ширення.

5. Виробники офіційної статистики можуть встановлювати плату за друковані пу-
блікації та інші підготовлені матеріали для відшкодування понесених витрат у вста-
новленому законодавством порядку.

6. У разі внесення виправлень до офіційної статистичної інформації виробники 
офіційної статистики інформують про це користувачів невідкладно шляхом розмі-
щення повідомлення на своєму веб-сайті.

Стаття 38. Політика поширення офіційної державної статистичної інформації
1. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики спільно з іншими ви-

робниками офіційної статистики визначає:
1) єдину та прозору політику поширення офіційної державної статистичної ін-

формації для використання в національній статистичній системі;
2) єдину термінологію офіційної статистики.
Стаття 39. Поширення статистичної інформації, не передбаченої планом держав-

них статистичних спостережень
1. Статистична інформація, створення якої не передбачено планом державних 

статистичних спостережень, не належить до офіційної державної статистичної ін-
формації.

2. Виробники офіційної статистики мають право здійснювати виробництво та по-
ширювати на платній основі статистичну інформацію, не передбачену планом дер-
жавних статистичних спостережень.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та його територіаль-
ні органи мають право на замовлення користувачів проводити на договірній основі 
статистичні спостереження та виконувати роботи, у тому числі здійснювати публіка-
ції, не включені до плану державних статистичних спостережень. У такому разі за-
мовник відшкодовує всі витрати, пов’язані з проведенням відповідних статистичних 
спостережень та виконанням робіт, а виробництво статистичної інформації здійсню-
ється з дотриманням принципу статистичної конфіденційності.

4. Для виробництва та поширення статистичної інформації, не передбаченої пла-
ном державних статистичних спостережень, на замовлення користувачів централь-
ний орган виконавчої влади з питань статистики та територіальні органи, що нале-
жать до сфери його управління, мають право наймати тимчасовий персонал.

5. Статистичні спостереження, не передбачені планом державних статистичних 
спостережень, проводяться відповідно до нормативно-правового акта центрально-
го органу виконавчої влади з питань статистики щодо порядку проведення статис-
тичних спостережень на платній основі.

Розділ X. 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 40. Міжнародне співробітництво у сфері офіційної статистики
1. Міжнародне співробітництво у сфері офіційної статистики спрямовується на 

забезпечення стабільності, ефективності та професійності незалежної національ-
ної статистичної системи, її гармонізацію із статистичною системою Європейського 
Союзу і міжнародними стандартами, а також на обмін досвідом та статистичною ін-
формацією, згідно із вимогами закону та міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. З метою гармонізації законодавства у сфері офіційної статистики центральний 
орган виконавчої влади з питань статистики в рамках двостороннього та багатосто-
роннього співробітництва із статистичними бюро іноземних держав і міжнародними 
організаціями ініціює, організовує та проводить заходи у сфері статистики, що ста-
новлять спільний інтерес.

3. Обмін офіційною державною статистичною інформацією із статистичними ор-
ганами Європейського Союзу та міжнародних організацій, а також статистичними 
службами іноземних держав здійснюється через центральний орган виконавчої вла-
ди з питань статистики та інших виробників офіційної статистики відповідно до ви-
мог цього Закону та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

Розділ XI. 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.
2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, За-

кон України «Про державну статистику» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 
№ 43, ст. 608 із наступними змінами).

3. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 2 та частині першій статті 18 Закону України «Про Всеукраїнський пере-

пис населення» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 51-52, ст. 446) слова 
«Закон України «Про державну статистику» у всіх відмінках замінити словами «За-
кон України «Про офіційну статистику» у відповідному відмінку;

2) у статті 2, частині першій статті 15, частині першій статті 16, частині першій 
статті 18 Закону України «Про сільськогосподарський перепис» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 115; 2014 р., № 4, ст. 61) слова «Закон України 
«Про державну статистику» у всіх відмінках замінити словами «Закон України «Про 
офіційну статистику» у відповідному відмінку;

3) частину четверту статті 18 Закону України «Про інформацію» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) викласти в такій редакції:

«4. Правовий режим офіційної державної статистичної інформації визначаєть-
ся Законом України «Про офіційну статистику», іншими законами України та міжна-
родними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України»;

4) в абзаці п’ятому частини чотирнадцятої статті 82 Закону України «Про платіж-
ні послуги» від 30 червня 2021 року № 1591-IX слова «Закону України «Про дер-
жавну статистику» замінити словами «Закону України «Про офіційну статистику».

4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього За-

кону.
5. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної і 
комунальної форм власності у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність із цим За-
коном.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
16 серпня 2022 року
№ 2524-IX

ОГОЛОШЕННЯ

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із 
Запорізькою обласною прокуратурою підготовлено повістки про ви-
клик громадянина України Радзеховського Олександра Петровича, 
09.12.1974 р.н., який викликається до слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, 
для вручення останньому письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення та проведення невідклад-
них слідчих дій (допиту у якості підозрюваного, тощо).

Повістка про виклик 
Громадянин України Радзеховський Олександр Петрович, 

09.12.1974 року народження, уродженець с. Мічуріна Кам’янсько-
Дніпровського району Запорізької області, українець, громадянин 
України, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адре-
сою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Радянська, буд. 19, кв. 7, у 
відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 13.09.2022 до слідчого відділу Управління Служби безпе-
ки України в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62, для вручення письмового повідомлення про 
підозру, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №22022080000000115 від 01.04.2022. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
м. Харків             08 вересня 2022 року

Грачевцов Євген Іванович, 06.10.1998 р.н., громадянин України, на 
підставі ст.ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінально-
му провадженні № 62022170020000326 від 14.05.2022 повідомляєть-
ся про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 408 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Грачевцов Євген Іванович, 06.10.1998 р.н., місце реєстрації: вул. 

40 років Перемоги, 2 с. Новобіла Новопсковського району Луган-
ської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитись 14.09.2022; 15.09.2022; 16.09.2022 о 10 год. 00 хв. до 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто 
Харків (каб. № 6) для допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про публічні закупівлі» та інших 
законодавчих актів України щодо здійснення 
оборонних та публічних закупівель на період 

дії правового режиму воєнного стану
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради 

України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними змінами) такі зміни:
1. У частині дев’ятій статті 3 слова «воєнного чи надзвичайного стану» замінити 

словами «надзвичайного стану».
2. Розділ X «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 37 і 38 та-

кого змісту:
«37. Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення за-
купівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визна-
чаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовни-
ків від воєнних загроз.

38. Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі 
здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель, 
за умови що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник 
оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укла-
дений без використання електронної системи закупівель, не пізніше ніж через 10 ро-
бочих днів з дня укладення такого договору. Замовники можуть не публікувати ін-
формацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (ви-
конавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт 
чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки за-
мовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг)».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у пункті 11 частини першої статті 19 та частині першій статті 282 Кодексу ад-

міністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,  
№ 48, ст. 436) слова «та спрощеного відбору без застосування електронної системи 
закупівель» виключити;

2) частину першу статті 121 Закону України «Про правовий режим воєнного ста-
ну» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250; 2021 р., № 41, ст. 339; 
із змінами, внесеними Законом України від 9 липня 2022 року № 2394-IX) доповни-
ти пунктом 5 такого змісту:

«5) визначає особливості здійснення оборонних та публічних закупівель із забез-
печенням захищеності державних замовників і замовників від воєнних загроз»;

3) розділ IV Закону України «Про оборонні закупівлі» від 17 липня 2020 року  
№ 808-IX викласти в такій редакції:

«Розділ IV 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
НА ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 30. Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правово-
го режиму воєнного стану

1. Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму 
воєнного стану визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захище-
ності державних замовників від воєнних загроз».

3. Договори про закупівлю, державні контракти (договори), укладені до набрання 
чинності цим Законом, діють до їх повного виконання відповідно до умов, на яких во-
ни були укладені, або до їх припинення (розірвання) відповідно до закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
16 серпня 2022 року
№ 2526-IX
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ОГОЛОШЕННЯ

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області від 07.09.2022 надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно Бєльського 
Олексія Анатолійовича, 13.03.1978 р.н., у кримінальному проваджен-
ні №42015130610000013 від 14.01.2015, за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 
КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Бєльський Олексій Анатолійович, 13.03.1978 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 14, 
15 та 16 вересня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу  
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, пр-кт Гагаріна, 26) тел. роб. (050)-879-44-51 для участі у до-
питі як підозрюваного, а також проведенні інших слідчих та процесу-
альних дій, вручення повідомлення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №42015130610000013 від 
14.01.2015, за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України в якості підозрюва-
ного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ВОРОНІНОЇ Н.В. 
Громадянка України Вороніна Наталія Вікторівна, 26.05.1974 року 

народження, уродженка м. Волноваха Донецької області, зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, Волноваський р-н, м. Волноваха,  
вул. Губенка, буд. 111 на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
14.09.2022 до слідчого-криміналіста 2 управління (з дислокацією у м. 
Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Жижоми Ярослава Олександровича до будівлі за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, кім. 130 для 
вручення Вам письмового повідомлення про підозру, проведення інших 
слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному прова-
дженні №62022050030000139 внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 20.03.2022 за ч. 5 ст. 111-1  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 15.09.2022 та 16.09.2022 в пе-
ріод часу з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в 
якості підозрюваної, проведення інших слідчих (процесуальних) дій за 
Вашою участю у кримінальному провадженні №62022050030000139 від 
20.03.2022.

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

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області від 08.09.2022 (справа №183/5554/22, прова-
дження №1-кс/183/1277/22) надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно Погребняка Максима Сергійовича, 
13.11.1980 р.н., у кримінальному провадженні №42015130610000188 
від 09.06.2015, за ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Погребняк Максим Сергійович, 13.11.1980 р.н., 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 14, 15 та 
16 вересня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, пр-кт Гагаріна, 26) тел. роб. (050)-879-44-51 для участі у допиті як 
підозрюваного, а також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, 
вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №42015130610000188 від 09.06.2015, за ч. 3 
ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України в якості підозрюваного. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Матвієнко Дар’я Андріїв-

на, 07.01.2001 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст.111, 135, 278 КПК України вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050020000382 від 25.07.2022 у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Матвієнко Дар’я Андріївна, 

07.01.2001 року народження, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 
15 вересня 2022 року, 16 вересня 2022 року та  
17 вересня 2022 року на 11:00 год. до Другого слід-
чого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ 
ДБР у м. Краматорську (м. Дніпро, вул. Гагаріна, 26) 
тел. (099) 15-15-100 для вручення вам повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та 
здійснення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні як з підозрюваним. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

 у м. Краматорську Анатолій ЧАПЛАНОВ

Повістка про виклик підозрюваного. 
На підставі ст. 133, 135 КПК України викликаєть-

ся підозрюваний Дога Денис Євгенович, 22.05.1994 
р.н., зареєстрований за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волноваська (колиш-
ня Бєлгородська), 52, 15.09.2022 об 11 год. 00 хв., 
16.09.2022 об 11 год. 00 хв. та 19.09.2022 до старшо-
го слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Харкові) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у м. Пол-
таві Кравченко Тетяни Олександрівни за адресою: 
вул. Євгена Котляра, 7, м. Харків (каб. № 4) для учас-
ті у виконанні вимог ст. 290 КПК України, отриман-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42017220750000494 від 
18.11.2017 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Шевченківського ра-
йонного суду міста Києва від 05.09.2022 (справа 
№ 761/16430/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у межах кри-
мінального провадження № 22022011000000018 від 
22.06.2022 за підозрою громадянки України Прудни-
кової Ніни Дмитрівни, 08.12.1958 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ви-
кликається підозрювана Пруднікова Ніна Дмитрівна, 
08.12.1958 року народження, 14 вересня 2022 року 
об 11:00 годині до слідчого управління ГУ СБУ в Ав-
тономній Республіки Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправ-
ки, 14а), або до прокуратури Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополя, (м. Київ, вул. Ділова, 
24) для ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення повідомлення про підозру, 
обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку 
ст. 290 КПК України, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів (майна)
ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 
1. G22N021285-G22N021286
2. G24N021287-G24N021289

Найменування активу/ 
стислий опис активу

1. Нерухомість у м. Борислав 
Львівської обл. та м. Соснів-
ка Сокальського р-ну Львів-
ської обл.;
2. Міні-навантажувач ВОВСАТ 
S650, 2010 р.в. та два приче-
пи для перевезення човнів UMS 
BOAT 8902.3601, 2011 р.в. ра-
зом з гідроциклами Yamaha

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

Час проведення аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону) 
по кожному лоту вказується на 
вебсайті: https://prozorro.sale/

Детальна інформація по 
лотам
(параметри, забезпечен-
ня, початкова ціна, правила 
участі в аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51554
2. www.fg.gov.ua/passport/51555

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ру-
сецького Олега Леонідовича, 29.04.1961 р.н., (який 
зареєстрований за адресою: АР Крим, Сімферо-
польський район, смт Молодіжне, вул. Планетарис-
тів, буд. 45), обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, призначене на 19 верес-
ня 2022 року о 12 год. 00 хв., головуючий суддя Про-
салова О.М.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу. Судове засідан-
ня у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Приватний нотаріус Бучанського районного нота-
ріального округу Київської області Запісочна О.А., у 
зв’язку з відкриттям спадкової справи, повідомляє 
про розшук наступних спадкоємців Супрунюк Ві-
кторії Миколаївни, 09 травня 1984 року народжен-
ня, яка померла 07 березня 2022 року: батька помер-
лої, Драгана Миколи Миколайовича, 1961 року наро-
дження, та чоловіка померлої, Супрунюка Володими-
ра Володимировича, 1975 року народження. Спадко-
ємцям, які мають намір відмовитись від прийняття 
спадщини або прийняти спадщину після померлої 
Супрунюк Вікторії Миколаївни, необхідно звернутись 
у строк до 07 січня 2023 року до приміщення, що є 
робочим місцем приватного нотаріуса за адресою: 
08205, Київська область, Бучанський район, місто 
Ірпінь, вулиця Центральна, 26-а, тел. 063 321 76 66.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Курінний Анатолій Володимирович, 

24.04.1959 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Орджо-
никідзе, 8, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
138, 139, КПК України викликається у кримінальному 
провадженні № 42016000000003672 від 24.11.2016 
до слідчого Державного бюро розслідувань Едуарда 
КАРПОВА у службовий кабінет № 507 за адресою: м. 
Київ, вул. Борисоглібська, 18, 13.09.2022 на 10 год. 
00 хв. для вручення письмового повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру (у 
разі його погодження прокурором); 14.09.2022 на 09 
год. 00 хв. для допиту як підозрюваного.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР Е. Карпов
(044) 365 40 00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-

кає Гринюк Світлану Іванівну, 28 грудня 1969 р.н., 
уродженка м.Старобільськ Луганської області, заре-
єстрована за адресою вул. Ваутіна, 68, кв.14, м. Ста-
робільськ Старобільського району Луганської об-
ласті, громадянка України, як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 42022132580000066 від 
02.05.2022 року за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Судове засідання відбудеться 16 вересня 2022 
року на 14-30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці,  
вул. Кафедральна, 4, кабінет 5.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченої Гринюк Світлани Іванівни у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обви-
нуваченого Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 за обвину-
вальним актом відносно Янченка Івана Миколайовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 19.09.2022 р. о 10.30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М.О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвину-
ваченої Удовіну Ольгу Максимівну для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удові-
ної Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч.1 ст.111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 21.09.2022р. о 09.30 год. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М.О.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Фі-
ліпенка Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: вул. Солов’яненко, 382, смт Козин, Обухівський ра-
йон, Київська обл., 08711) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, 
ч. 5 ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 
11 годині 30 хвилин 19 вересня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського 
районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковни-
ка Потєхіна, 14-а, зал №33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайом-
лений з його змістом.

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

домляю, що 09.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №  22022000000000382 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 114 КК України,  складено повідомлення про підозру, згідно якого Єр-
шов Антон Васильович, 10.09.1989 р.н., уродженець м. Потсдам Федератив-
ної Республіки Німеччина, громадянин Російської Федерації, проживаючий за 
адресою: Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Парко-
ва, 3, кв. 75, підозрюється у вчиненні  злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК 
України – шпигунстві, тобто збиранні з метою передачі іноземній організації ві-
домостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Єршов Антон Васильович, 10.09.1989 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 09 год. 00 хв. 13, 14 та 15 ве-
ресня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового 
розслідування ГСУ СБ України Алексєєва А.О. у каб. № 452 за адресою: м. Київ,  
провул. Аскольдів, 3А (тел. 044-281-51-58), для проведення слідчих та процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 22022000000000382 від 20.07.2022 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 114 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
В соответствии с требованиями ст.ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, 

сообщаю, что 09.09.2022 в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр 
досудебных расследований 20.07.2022 за № 22022000000000382, по признакам 
уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 114 УК Украины, 
составлено сообщение о подозрении, согласно которому Ершов Антон Васильевич, 
10.09.1989 г.р., уроженец г. Потсдама Федеративной Республики Германия, гражда-
нин Российской Федерации, проживающий по адресу: Российская Федерация, Мос-
ковская область, г. Люберцы, ул. Парковая, 3, кв. 75, подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК Украины – шпионаже, то есть сборе 
с целью передачи иностранной организации сведений, составляющих государствен-
ную тайну, если эти действия совершены иностранцем.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Ершов Антон Васильевич, 10.09.1989 г.р., согласно требовани-

ям ст.ст. 133, 135 УПК Украины, вызывается на 09 час. 00 мин. 13, 14 и 15 сентября 
2022 года к старшему следователю по ОВД 2 отдела 1 управления досудебного рас-
следования ГСУ СБ Украины Алексееву А.А. в каб. № 452 по адресу: г. Киев, пер. Ас-
кольдов, 3А (тел. 044-281-51-58), для проведения следственных и процессуальных 
действий в уголовном производстве № 22022000000000382 от 20.07.2022 по при-
знакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 114 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею  

рішення про здійснення спеціального  
досудового розслідування

08 вересня 2022 року  м. Одеса

Ухвалою слідчого судді Київського ра-
йонного суду м. Одеси від 07.09.2022 
(справа № 947/19872/22, проваджен-
ня №1-кс/947/8669/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному проваджен-
ні № 42014161010000414 від 25.12.2014 
за підозрою Татарченка Ігоря Віталійови-
ча, 30.06.1977 р.н., РНОКПП 2830518650, 
останнє відоме місце реєстрації проживан-
ня: вул. Грушевського, 8, кв. 21, м. Виш-
город, Київська область, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 України.

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

про зміну раніше повідомленої підозри
Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 10.09.2022 у кримінальному провадженні  

№ 12022111130000801 від 21.04.2022 стосовно громадянина Російської Федерації, військовослужбовця 
ЗС РФ, командира розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-ої окремої мотострілецької бри-
гади у військовій частині № 90600, Струєва Антона Васильовича, 31 грудня 1992 року народження, підо-
зрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (у вчиненні жорстокого поводжен-
ня з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародни-
ми договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та відданні наказу щодо 
вчинення таких дій).

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Струєва А.В. 

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 року народження, який проживає за адресою: 
462240, Російська Федерація, Оренбурзька область, Кувандикський район, місто Кувандик, вул. Круп-
ської, буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, 
Вам необхідно з’явитися 16.09.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 12022111130000801 за ч. 1 ст. 438 КК України (у вчиненні жорстокого поводження з цивільним насе-
ленням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та відданні наказу щодо вчинення таких дій), з 
метою допиту як підозрюваного під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого 
слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михай-
ловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений 
у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Струєва А.В. 

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 року народження, який проживає за адресою: 
462240, Російська Федерація, Оренбурзька область, Кувандикський район, місто Кувандик, вул. Круп-
ської, буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, 
Вам необхідно з’явитися 17.09.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 12022111130000801 за ч. 1 ст. 438 КК України (у вчиненні жорстокого поводження з цивільним насе-
ленням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та відданні наказу щодо вчинення таких дій), з 
метою допиту як підозрюваного під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого 
слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михай-
ловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений 
у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Струєва А.В. 

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 року народження, який проживає за адресою: 
462240, Російська Федерація, Оренбурзька область, Кувандикський район, місто Кувандик, вул. Круп-
ської, буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, 
Вам необхідно з’явитися 19.09.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 12022111130000801 за  ч. 1 ст. 438 КК України (у вчиненні жорстокого поводження з цивільним насе-
ленням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та відданні наказу щодо вчинення таких дій), з 
метою допиту як підозрюваного під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого 
слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михай-
ловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений 
у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139, 140 КПК України.

СООБЩЕНИЕ
об изменении ранее уведомленного подозрения и о новом подозрении

Сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении от 05.08.2022 в уго-
ловном производстве № 1202211130000801 от 21.04.2022 в отношении гражданина Российской Феде-
рации, военнослужащего ВС РФ, командира разведывательной роты разведывательного батальона 15-й 
отдельной мотострелковой бригады в воинской части № 906009, Струева Антона Васильевича, 31 дека-
бря 1992 года, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (в 
совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины и придании приказа о совершении таких действий)

ПОВЕСТКА
о вызове подозреваемого Струева А.В.

Подозреваемый Струев Антон Васильевич, 31 декабря 1992 года, проживающий по адресу: 462240, 
Российская Федерация, Оренбургская область, Кувандикский район, город Кувандик, ул. Крупской, дом. 
2, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
Вам необходимо явиться 16.09.2022 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 12022111130000801 по ч. 1 ст. 438 УК Украины (в совершении жестокого обращения с гражданским 
населением и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными дого-
ворами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и отдании прика-
за о совершении таких действий) с целью допроса как подозреваемого при осуществлении специального 
досудебного расследования к следователю следственного управления Главного управления СБ Украины 
в г. Киеве и Киевской области Радь Василия Михайловича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/2. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ПОВЕСТКА
о вызове подозреваемого Струева А.В.

Подозреваемый Струев Антон Васильевич, 31 декабря 1992 года, проживающий по адресу: 462240, 
Российская Федерация, Оренбургская область, Кувандикский район, город Кувандик, ул. Крупской, дом. 
2, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
Вам необходимо явиться 17.09.2022 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 12022111130000801 по ч. 1 ст. 438 УК Украины (в совершении жестокого обращения с гражданским 
населением и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными дого-
ворами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и отдании прика-
за о совершении таких действий) с целью допроса как подозреваемого при осуществлении специального 
досудебного расследования к следователю следственного управления Главного управления СБ Украины 
в г. Киеве и Киевской области Радь Василия Михайловича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/2. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ПОВЕСТКА
о вызове подозреваемого Струева А.В.

Подозреваемый Струев Антон Васильевич, 31 декабря 1992 года, проживающий по адресу: 462240, 
Российская Федерация, Оренбургская область, Кувандикский район, город Кувандик, ул. Крупской, дом. 
2, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
Вам необходимо явиться 19.09.2022 в 10 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 12022111130000801 по ч. 1 ст. 438 УК Украины (в совершении жестокого обращения с гражданским 
населением и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными дого-
ворами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и отдании прика-
за о совершении таких действий) с целью допроса как подозреваемого при осуществлении специального 
досудебного расследования к следователю следственного управления Главного управления СБ Украины 
в г. Киеве и Киевской области Радь Василия Михайловича по адресу: г. Киев, пр. Победы, 55/2. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

Слідчий 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України 
у м. Києві та Київській області лейтенант Василь РАДЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСІННЬОЇ В.В.
 Громадянка України Осіння Валерія Вікторівна, 

13.02.1984 р.н., уродженка м. Мар’їнка, Донецької об-
ласті, зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Волноваха, вул. Менделєєва, буд. 45, кв. 5, на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 
хв. 14.09.2022, 15.09.2022, 16.09.2022 та 17.09.2022 
до слідчого 2 управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Прудських Вадима Володимирови-
ча до будівлі за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 для вручення Вам 
письмового повідомлення про підозру, проведення 
інших слідчих (процесуальних) дій за Вашої участі у 
кримінальному провадженні №22022050000001091, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 02.06.2022 за  ч. 5 ст. 111-1  КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття 
на виклик без поважних причин, перелік яких наведе-
ний у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Семенчев Ігор Григорович, 02.09.1958 року наро-

дження, громадянин України, відповідно до ст.ст. 111, 
133, 135, 278 КПК України, Вам в рамках криміналь-
ного провадження внесеного 08.06.2022 до ЄРДР за 
№42022102070000212 повідомляється про підозру у 
добровільному зайнятті громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпо-
рядчих та адміністративно-господарських функцій, 
у незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, у тому числі в окупаційній ад-
міністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 
111-1 КК України.

Повідомлення про підозру погоджено першим за-
ступником керівника Подільської окружної прокура-
тури м. Києва Тахтаровим Олександром Станіславо-
вичем. 

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

Повістка про виклик
Свєркунов Петро Геннадійович, 13.11.1980 року на-

родження, якому висунуто обвинувачення у вчиненні 
кримінального проступку, передбаченого ст. 395 КК 
України (справа № 632/1028/18, пр. № 1-кп/632/42/22), 
відповідно до вимог ст.135, 323 КПК України виклика-
ється у судове засідання, яке відбудеться 13.09.2022 
року о 13:00 в залі судових засідань Первомайського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
м. Первомайський, 3 м-н, 1-А, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя Олена Журавель  

Повістка про виклик
Бугарь Артем Олександрович 05.07.1987 року на-

родження, якому висунуто обвинувачення у вчиненні 
кримінального проступку, передбаченого ст. 296 КК 
України (справа № 632/2325/18, пр. № 1-кп/632/5/22), 
відповідно до вимог ст. 135, 323 КПК України виклика-
ється у судове засідання, яке відбудеться 13.09.2022 
року о 13:30 в залі судових засідань Первомайського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
м. Первомайський, 3 м-н, 1-А, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинуваченого.  

Суддя Олена Журавель  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Курочка Юлія Сергіївна, 15.03.1990 

р.н., місце проживання: Луганська область, Сватів-
ський район, смт Білокуракине, вул. Центральна, буд. 
20, згідно ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 14 вересня 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Ві-
нницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до 
слідчого Гуртового С.Б., тел. (0432)599454, для про-
ведення процесуальних дій за Вашою участю, в тому 
числі: повідомлення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування, вручення копії обвинувального ак-
ту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022130000000214 від 15.06.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
для ознайомлення з матеріалами досудового роз-

слідування та вручення обвинувального акту
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-

кає Рогова Володимира Валерійовича, 01.12.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Світла (колишня назва – Будьоного), 
буд. 16, кв. 157, для ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000038 від 05.03.2022 у період з 
10:00 до 18:00 кожного робочого дня з 13 по 15 ве-
ресня 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62, а також вручення в 
порядку ст. 293 КПК України обвинувального акту та 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22022080000000038 від 
05.03.2022 на 18 год.00 хв. 15.09.2022 у кабінет № 114 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
Повідомлення про підозру від 08.09.2022 у кримінальному провадженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 

стосовно громадянина України Семиряка Дениса Олександровича, 23 червня 1988 року народження, підозрю-
ваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Семиряка Д.О. 

Підозрюваний Семиряк Денис Олександрович, 23 червня 1988 року народження, зареєстрований за адресою: 
АР Крим, Совєтський район, село Красногвардійське, вулиця Паркова, будинок 2, квартира 3, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.09.2022, 
15.09.2022, 16.09.2022 о 12 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 3 управління досудового розсліду-
вання Головного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Володимирівни за адресою: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 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 кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 08.09.2022 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
62022050020000234 від 20.05.2022 за підозрою Чмихала Анатолія Володимировича, 20.03.1985 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  ст. 111 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Чмихало Анатолій Володимиро-
вич, 20.03.1985 року народження, 14.09.2022 о 10:00, 15.09.2022 о 10:00, 16.09.2022 о 10:00 до слідчого Друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську Король Альони Юріївни за адресою: вул. Старокозацька, буд. 
52, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 62022050020000234 від 20.05.2022, за ознаками ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведенні інших слід-
чих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання досту-
пу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 08.09.2022 у кримінально-

му провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Гріпак Сергій 
Олександрович, 07.11.1976 року народження, адреса проживання: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Орджо-
нікідзе, 89/28, кв. 125, вчинив державну зраду, а саме діяння, умисно вчинені громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного 
стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Гріпак Сергій Олександрович, 07.11.1976 року народження, адреса проживання: Запорізька обл., м. Бер-

дянськ, вул.Орджонікідзе, 89/28, кв. 125, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 
15.09.2022, на 12 год. 00 хв. 16.09.2022, на 12 год. 00 хв. 17.09.2022, Вам необхідно з’явитись до Запорізької 
обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якості підозрю-
ваного у кримінальному провадженні №62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Лисяк Олексій Григорійович, 02.03.1988  р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лисяк Олексій Григорійович, 02.03.1988 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 вересня 2022 
року об 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Ільченко Олександр Олександрович, 25.01.1994  р.н., 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 
16.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Ільченко Олександр Олександрович, 25.01.1994 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 ве-
ресня 2022 року об 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 
26) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу 
України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Шило Сергій Миколайович, 16.07.1976 р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Шило Сергій Миколайович, 16.07.1976 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 вересня 2022 
року о 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Соколенко Сергій Олександрович, 15.01.1999 р.н., 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 
16.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Соколенко Сергій Олександрович, 15.01.1999 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 верес-
ня 2022 року об 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) 
тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Свідерська Інна Олександрівна, 13.11.1980 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Свідерська Інна Олександрівна, 13.11.1980 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 верес-
ня 2022 року о 13:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) 
тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бойко Владислав Юрійович, 06.08.1995 р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бойко Владислав Юрійович, 06.08.1995 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 вересня 2022 
року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Білаш Михайло Станіславович, 04.05.1987 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Білаш Михайло Станіславович, 04.05.1987 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 верес-
ня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) 

тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Руцький Олексій Вікторович, 10.10.1994  р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Руцький Олексій Вікторович, 10.10.19940 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 верес-
ня 2022 року о 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) 
тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Скиба Андрій Валентинович, 09.10.1995 р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Скиба Андрій Валентинович, 09.10.1995 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 вересня 2022 
року о 14:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Лігус Едуард Федорович, 31.12.1994  р.н., у відповід-

ності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляється про під-
озру у кримінальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кримі-
нального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнно-
го стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лігус Едуард Федорович, 31.12.1994 р.н., відповідно 

до вимог ст.ст. 133, 135, Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 вересня 2022 
року о 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26) тел. роб. 
(066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000042 від 16.03.2022 у якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Другого ВС (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький             9 вересня 2022 року

Радько Євгенія Миколаївна, 17.06.1969 р.н., громадянка України, 
на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінально-
му провадженні № 42022132590000038 від 27.07.2022 повідомляється 
про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністратив-
но-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністра-
ції держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається грома-
дянин України Радько Євгенія Миколаївна, 17.06.1969 р.н., о 10 годи-
ні 00 хвилин 14, 15 та 16 вересня 2022 до Луганської обласної про-
куратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №42022132590000038 від 
27.07.2022, для допиту у якості підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному прова-
дженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вка-
зані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький               8 вересня 2022 року  

Пискун Андрій Сергійович, 16.05.1983 р.н., громадянин України, на 
підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному 
провадженні № 42022132590000035 від 08.07.2022 повідомляється про 
підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, в не-
законних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

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

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-
нин України Пискун Андрій Сергійович, 16.05.1983 р.н., о 10 годині 00 
хвилин 14 вересня, 15 та 16 вересня 2022 до Луганської обласної про-
куратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №42022132590000035 від 
08.07.2022, для допиту у якості підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному прова-
дженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вка-
зані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Моргунов 
Микола Вікторович, 10.09.1972 р.н., який проживає за адресою: Луган-
ська область, м. Брянка, мікрорайон Мікрорайон-4, 52/7 на 14.09.2022 о 
10 год., на 15.09.2022 о 10 год, на 16.09.2022 о 10 год. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для отримання письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
у кримінальному провадженні № 22022130000000280 від 08.07.2022 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України, допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у  
ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Слідчий в ОВС СВ 3 управління 

(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБУ 

в Донецькій та Луганській областях Сергій ЯРУШКЕВИЧ

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

відомляю, що 08.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове по-
відомлення про підозру, згідно з якою, Онищенко Олександр Петро-
вич, 08.01.1979 року народження, адреса проживання: Запорізька обл.,  
м. Бердянськ, вул.Вроцлавська, 117, вчинив державну зраду, а саме ді-
яння, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на 
бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тоб-
то підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Онищенко Олександр Петрович, 08.01.1979 року народження, адре-

са проживання: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Вроцлавська, 117, 
відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 
15.09.2022, на 12 год. 00 хв. 16.09.2022, на 12 год. 00 хв. 17.09.2022 
Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні №62022080010000014 
від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій.

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

домляю, що 08.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно з якою, Пономаренко Андрій Анатолійо-
вич, 10.12.1984 року народження, адреса проживання: Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Каховська, 3, вчинив державну зраду, а саме діяння, 
умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітетові, тери-
торіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Пономаренко Андрій Анатолійович, 10.12.1984 року народження, 

адреса проживання: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Каховська, 
3, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 
15.09.2022, на 12 год. 00 хв. 16.09.2022, на 12 год. 00 хв. 17.09.2022 
Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 29а, для допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні №62022080010000014 
від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали  

про здійснення спеціального досудового розслідування  
стосовно підозрюваної Заіки А.В.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 
07.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 62022170020000493 від 
19.07.2022 стосовно Заіки Аліни В’ячеславівни, 02.02.1999 р.н., місце 
проживання та реєстрації: Харківська область, місто Ізюм, провулок Су-
хий Ізюмець, 6, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Заіка Аліна В’ячеславівна, 02.02.1999 р.н., місце реєстрації і прожи-

вання: Харківська область, місто Ізюм, провулок Сухий Ізюмець, 6, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
15.09.2022; 16.09.2022 о 15 год. 00 хв. до другого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за 
адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) для допиту 
в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій по да-
ному кримінальному провадженню.
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Повідомлення про підозру
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідо-

мляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.04.2017 за  
№ 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, 08.09.2022 складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно з яким Ніколаєв Сергій Васильович, 16.03.1978 р.н., останнє ві-
доме місце проживання за адресою: вул. Гагаріна, буд. 9, кв. 3, смт Роздольне 
Роздільнянського району, Автономна Республіка Крим, Україна, підозрюється у 
державній зраді, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні пра-
ва та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

12 жовтня 2022 року о 10.00 год. в приміщенні Третьої бі-

лоцерківської державної нотаріальної контори за адресою: 

вул. Павліченко, буд. 65а, місто Біла Церква, Київська об-

ласть, відбудеться оформлення спадкових прав на майно по-

мерлої 14 жовтня 2021 року Бадзюх Зінаїди Іванівни. Проси-

мо всіх осіб, які мають право на спадкування звернутися до 

держнотконтори з питань оформлення спадщини.

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від  
Чорнобильської катастрофи, категорії 3 серії Б №222009 
від 16.08.1994 року, видане Київською державною адміні-
страцією на ім’я Сидоренко Юрія Миколайовича, вважати  
недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +7..+12 +14..+19 Черкаська +7..+12 +14..+19
Житомирська +7..+12 +14..+19 Кіровоградська +7..+12 +14..+19
Чернігівська +6..+11 +10..+15 Полтавська +6..+11 +11..+16
Сумська +5..+10 +10..+15 Дніпропетровська +6..+11 +14..+19
Закарпатська +7..+12 +15..+20 Одеська +12..+17 +21..+26
Рівненська +7..+12 +13..+18 Миколаївська +11..+16 +18..+23
Львівська +6..+11 +14..+19 Херсонська +10..+15 +17..+22
Івано-Франківська +7..+12 +14..+19 Запорізька +9..+14 +16..+21
Волинська +6..+11 +13..+18 Харківська +3..+8 +13..+18
Хмельницька +8..+13 +15..+20 Донецька +6..+11 +15..+20
Чернівецька +8..+13 +16..+21 Луганська +3..+8 +15..+20
Тернопільська +7..+12 +14..+19 Крим +11..+16 +18..+23
Вінницька +9..+14 +17..+22 Київ +10..+12 +14..+16

Укргiдрометцентр

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

повідомляю, що 07.09.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12021010000000113 від 04.09.2021 за ознаками кримінального  
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Крапко Віктор Ві-
кторович, 22.01.1989 року народження, громадянин України, підо-
зрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України і виразилось у порушенні вимог ст. 64 Женевської Кон-
венції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Крапку Віктору Вікторовичу, 22.01.1989 року народження, який 

народився у місті Сімферополі АР Крим, останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 19, 
кв. 9, громадянину України, 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. 13.09.2022 року; з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
14.09.2022 року та з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 15.09.2022 року 
до слідчого управління Головного управління СБ України в Автоном-
ній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для пові-
домлення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, та участі в процесуаль-
них діях, у кримінальному провадженні № 12021010000000113 від 
04.09.2021, а також для участі в проведенні слідчих та процесуаль-
них діях. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказа-
ні у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосуван-
ня приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

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

повідомляю, що 07.09.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12021010000000113 від 04.09.2021 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким Власов Віталій Олего-
вич, 05.07.1986 року народження, громадянин Російської Федера-
ції, підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передба-
чені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України і виразилось у порушенні вимог ст. 64 Же-
невської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 
12.08.1949, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 438 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Власову Віталію Олеговичу, 05.07.1986 року народження, який на-

родився у місті Шимановську Амурської області Російської Федера-
ції, останнє відоме місце проживання: тимчасово окупована територія 
України АР Крим, громадянину Російської Федерації, 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. 13.09.2022 року; з 09 год. 00 хв.  
до 17 год. 00 хв. 14.09.2022 року та з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
15.09.2022 року до слідчого управління Головного управління СБ 
України в Автономній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 
14а) для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, та участі в проце-
суальних діях, у кримінальному провадженні № 12021010000000113 
від 04.09.2021, а також для участі в проведенні слідчих та процесу-
альних діях. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосу-
вання приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Старший слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ Тарас АНДРІЙЧУК

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

повідомляю, що 07.09.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022011000000015 від 14.06.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Трегуб 
Володимир Олегович, 29.03.1981 року народження, громадянин Укра-
їни, підозрюється в умисному добровільному зайнятті громадянином 
України посади пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, створених на тимчасово 
окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Трегуб Володимир Олегович, 29.03.1981 року народження, грома-

дянин України, уродженець смт Совєтський Совєтського району, АР 
Крим, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 13.09.2022 
року; з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 14.09.2022 року та з 09 год. 
00 хв. до 17 год. 00 хв. 15.09.2022 року до слідчого управління Го-
ловного управління СБ України в Автономній Республіці Крим (м. Київ, 
вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідомлення Вам про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК 
України та участі в процесуальних дій, у кримінальному провадженні 
№ 22022011000000015 від 14.06.2022, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних діях. Поважні причини неприбуття та на-
слідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудо-
вого розслідування.

Слідчий — крииміналіст 2 відділу
слідчого управління

Головного управління Марина ЖУРАВЕЛЬ

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

повідомляю, що 07.09.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022011000000016 від 14.06.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Мігаль 
Юрій Григорович, 24.03.1974 року народження, громадянин України, 
підозрюється в умисному добровільному зайнятті посади пов’язаної 
з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-госпо-
дарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації дер-
жави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Мігаль Юрій Григорович, 24.03.1974 року народження, громадя-

нин України, уродженцю с. Чернишове Роздольненського району 
Автономної Республіки Крим, 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. 13.09.2022 року; з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
14.09.2022 року та з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 15.09.2022 року 
до слідчого управління Головного управління СБ України в Автоном-
ній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідо-
млення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та участі в процесуальних дій, 
у кримінальному провадженні № 22022011000000016 від 14.06.2022, 
а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних діях. Поваж-
ні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здій-
снення спеціального досудового розслідування.

Слідчий — криміналіст 2 відділу
СУ ГУ СБ України в АР Крим
Капітан Марина ЖУРАВЕЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 

від 08.09.2022 (судова справа № 757/22952/22-к) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 42022100000000179 від 09.05.2022 стосовно підо-
зрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України, — Олефіренко Вікторії Олександрівни, 
08.02.2002 року народження.

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

відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 08.09.2022 скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Старосвіт-
ський Сергій Миколайович, 11.03.1978 р.н., останнє відоме місце про-
живання за адресою:  вул. Футболістів, буд. 20, м. Сімферополь, Ав-
тономна Республіка Крим, Україна, підозрюється у державній зраді, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

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

ОГОЛОШЕННЯ
про результати конкурсу

1. Замовник: Управління державної охорони України, ЄДРПОУ 00037478, 
м. Київ, вул. Богомольця, 8. 

2. Предмет закупівлі:
Будівництво (придбання) житла на умовах пайової участі та на вторин-

ному ринку в місті Києві для військовослужбовців Управління державної 
охорони України. 

2.1. Кількість товарів: 29 квартир загальною площею 2 468,6 кв. м.
2.2. Місце поставки товарів: м. Київ, вул. Богомольця, 8.
2.3. Строк поставки товарів: до 30.09.2022 року. 
3. Процедура закупівлі: Конкурс (згідно з вимогами Порядку викорис-

тання коштів, передбачених у державному бюджеті України на будівни-
цтво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.02.2011 № 147 (зі змінами)).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, опублікованого в державному офіційному виданні: 

Газета «Урядовий кур’єр» від 5 серпня 2022 року № 169 (7290).
5. Учасники-переможці:  ПрАТ «Домобудівний комбінат №4», ЄДРПОУ 

05503160, 04082, м. Київ, вул. Лугова, 13, тел.: (044) 426-50-24, факс (044) 
430-96-67.

6. Ціна конкурсної пропозиції переможця: 32 407,00 (тридцять дві тися-
чі чотириста сім) гривень 00 копійок за 1 кв. м житла без ПДВ. Загальна 
вартість предмету закупівлі: 79 999 920,20 грн (сімдесят дев’ять мільйонів 
дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять) гривень 20 копійок.

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця: 25.08.2022 р.
8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю: 15.09.2022 р.
9. Договір: від 05.09.2022 р №№ 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 

1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101.
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