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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«путін планує більше такої 

тактики взимку та 
промацує ґрунт. Зараз він 

має отримати  
жорстку відповідь.  

росію слід  
визнати державою-

спонсором тероризму».

Лінгвоцид буде 
покарано

АГРЕСІЯ. російські військові злочинці на тимчасово захоплених 
територіях України перейшли до лінгвоциду — витіснення україн-
ської мови з усіх сфер суспільного життя, наголосив уповноважений 
із захисту державної мови Тарас Кремінь. «Це вилучення або спален-
ня книжок, перепідготовка педагогічних працівників, нав’язування 
шкільних програм відповідно до російського освітнього законодав-
ства. Це злочини проти громадян України!» — зазначив він.

Як повідомляє Укрінформ, явище лінгвоциду охопило не лише осві-
ту, а й галузі культури, телебачення і радіомовлення, інформацію для 
загального ознайомлення (заміна вивісок), друкованих ЗМІ тощо.

«Ми зібрали велику кількість матеріалів. Усі їх узагальнено та пе-
редано до міжнародних правозахисних організацій і правоохоронних 
органів», — наголосив Тарас Кремінь і додав, що зібрані матеріали 
долучать до міжнародного позову проти російської федерації. Він 
звернувся до громадян визволених ЗСУ сіл, міст і містечок із прохан-
ням надсилати матеріали про відомі факти лінгвоциду, адже що біль-
ше буде доказів скоєних злочинів, то сильнішою буде позиція Украї-
ни в міжнародних судах.

101,1%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 

2022 року щодо липня 

У БОРОТЬБІ ЗА СВОБОДУ. Прем’єр-міністр заявив, що наша 
держава на своїй території не дасть росії реалізувати  
її імперські амбіції  

Ураїна вже перемогла 
стратегічно

Міністр закордонних справ про удари агресора  
по цивільній інфраструктурі, які залишили тисячі 
українців без світла, води та тепла 
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СУСПІЛЬСТВО

Директор Агенції регіонального 
розвитку Сумської області 
Григорій Стариков про те, 
як  війна довела успішність 
децентралізації

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«УК»  розповідає історії 
переселенців, змушених 
полишити власні домівки 
й рідний край, але здатних 
зберегти талант і покликання 6 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання діяльності 
приватного акціонерного 
товариства «Експортно-кредитне 
агентство»

Сільське господарство під час війни: зміна пріоритетів 
ТРЕНДИ ГАЛУЗІ.  Вітчизняний АПК перегляне спеціалізацію вирощування культур, агрохолдинги 
й надалі зникатимуть, а донори допомагатимуть переважно малим підприємствам

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Попри масштабні руйнуван-
ня сільськогосподарської 

інфраструктури, мінування на-
ших полів та зниження обсягів 

виробництва, провідні експерти 
стверджують, що цій ключовій 
галузі навряд чи загрожує втрата 
статусу житниці Європи та світу.

«Урядовий кур’єр» намагав-
ся проаналізувати стан сільсько-
го господарства України в цей 

важкий воєнний час, зміни у спе-
ціалізації вирощування культур 
та роботу тваринництва, життє-
діяльності підприємств. Спершу 
про оцінку наслідків варварського 
втручання в роботу АПК України 
російських окупаційних нелюдів. 

За словами заступника дирек-
тора Національного наукового цен-
тру «Інститут аграрної економі-
ки», виконавчого директора Пів-
нічного міжрегіонального науково-
го центру НААН д.е.н. Олександра 
Нечипоренка, за попередніми оцін-

ками науковців, потенційна пряма 
шкода, якої було завдано вітчиз-
няній сільськогосподарській інфра-
структурі та її активам внаслідок 
повномасштабної агресії рф 
проти України, перевищує  
6 мільярдів доларів. 4
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Прищепа Аліна Геннадіїв-
на, 12.09.1993  р.н., зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, Старобільський район, с. Вели-
коцьк, вул. Українська, буд. 3, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 16 ве-
ресня 2022 на 11:00 в каб. №252 до слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Чернівець-
кій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. 
роб.  (0372) 595-269 для вручення вам повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни та здійснення інших процесуальних дій, вико-
нання вимог ст. 290 КПК України та вручення об-
винувального акта у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000077 від 06.06.2022 в якості підо-
зрюваної.  

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., 

адреса реєстрації та останнього місця проживання:  
м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України викликають для участі в 
судовому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження в порядку спеціального судового проваджен-
ня стосовно Кваснюк Є. Г., обвинуваченого у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України, яке 
відбудеться 20.09.2022 об 11 год. 00 хв., 22.09.2022 
о 12 год. 00 хв., 23.09.2022 о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду —
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя  В. М. Коваленко

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

Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960 р.н., 
зареєстрованому за адресою: Одеська область, Ар-
цизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, 
тимчасово проживаючого за адресою: Одеська об-
ласть, м. Чорноморськ, пр-т Миру,15-б, кв.15, необ-
хідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
21.09.2022 об 11 год. 30 хв., 13.10.2022 об 11 год. 00 
хв., 20.10.2022 об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд  
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК Укра-
їни.

Суддя В. М. Коваленко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Гулієва Заура Закіра огли, 05.10.1979 р.н. як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні № 296/4315/22 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ст. 121 ч. 2 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О. Б. у підготовче судове засідання, що 
призначено на 23 вересня 2022 року на 09.00 год. та 07 
жовтня 2022 року на 09.30 год. та у судові засідання, що 
відбудуться 17 жовтня 2022 року о 09.30 год. та 28 жов-
тня 2022 року о 14.00 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянка України Чипчайова Анастасія 
Олександрівна, 09.07.1989 р.н., на 10 годину 00 хви-
лин 17.09.2022, 19.09.2022 р.н., 20.09.2022 до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пло-
ща Шевченко, буд. 7 , для вручення письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 
у кримінальному провадженні № 42022132580000099 
від 21.07.2022, допиту у якості підозрюваного, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при проведенні судового засідання  

в порядку спеціального провадження

Обвинувачений Пасічник Олександр Сергійович, 
9.02.1983 р.н., уродженець м. Київ, зареєстрований 
за адресою: Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Боярка, вул. Івана Мазепи, буд. 26, кв. 2 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 ч. 3 КПК Укра-
їни викликається у судове засідання, яке відбудеться 
16.09.2022 р. об 11:00 годині в приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси, зала судових засі-
дань №11 за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморсько-
го козацтва, буд.68 за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 
ч. 3, 146 ч. 3 КК України.

У разі неявки Пасічника О. С. до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням про да-
ту, час та місце судового розгляду, та кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження під головуванням судді Позняка В. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянка України Рожкова Олена Ві-
кторівна, 25.09.1991 р.н., на 10 годину 00 хвилин 
17.09.2022, 19.09.2022 р.н., 20.09.2022 до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пло-
ща Шевченко, буд. 7 , для вручення письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 
у кримінальному провадженні № 42022132580000100 
від 21.07.2022, допиту у якості підозрюваного, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 

Салієва Ібрагіма Енверовича, 06.06.1980 р.н., уро-
дженець с/с Кіровоградський Ташкентського району 
Ташкентської області, українця, громадянина Украї-
ни, зареєстрованого за адресою: вул. Туркенича, 13, 
м. Сімферополь, Київський район, АРК, прожива-
ючого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Сахарова, 50,  
кв. 23 відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
для участі в судовому засіданні з розгляду криміналь-
ного провадження в порядку спеціального судового 
провадження стосовно Салієва Ібрагім Енверовича, 
обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 21.09.2022 о 10 
год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Банківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових за-
сідань №229. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого, передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

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

Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, який народився 21 січня 1986 
року, мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 81/1, 
кв. 20  відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться  21.09.2022 року о 12 годині 30 
хвилин в залі судових засідань №106 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні в якості обвинуваченого.

Суддя Русєва А. С.

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

Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 07.09.1972 ро-
ку, зареєстрований за адресою: Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. 
Кірова, 6,  відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дові засідання  на 23.09.2022 року о 12.00 год., 13.10.2022 року о 12.30 
год.,  21.10.2022 року об 11.00 год., зал 231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Нестеренка Сергія Сергійовича 
1958 року народження, протягом 
місяця з дня опублікування цієї 
об’яви запрошуємо до третьої 

дніпровської державної нотаріаль-
ної контори (м. Дніпро, 

вул. Робоча, 22а) щодо спадщини 
Мартиненко Лідії Вікторівни, 

померлої 20 жовтня 2021 року.

Приватний нотаріус Бака О. В. 

(Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Гетьман-

ська, 35, 0675672224) запрошує 

спадкоємців померлого 

12 травня 2022 року 

Масюка Анатолія Івановича.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Склярова Анатолія  Миколайовича, 18.05.1964 
р.н., уродженця м. Донецьк, зареєстрованого та про-
живаючого за адресою м. Донецьк, вул. Аляб’єва, 20, 
кв. 6, як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/10813/20 1-кп/296/42/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, в судове засідання під головуван-
ням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 19 верес-
ня 2022 року на 14 год. 00 хв. та на 29 вересня 2022 р. 
на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Чернораєва Віталія Борисовича, 1960 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/3193/19,1-кп/296/355/22 за вчинення криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Л. С. Шимон в судове 
засідання, що відбудеться 26 вересня 2022 року о 10 
год. 00 хв. та 06 жовтня 2022 року о 09 год.30 хв. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: ч. Житомир, майдан Соборний 1 , зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Толкачова Андрія Олександровича, 14.08.1997 р.н. 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 
296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у су-
дове засідання, що відбудеться 27 вересня 2022 року о 
16.00 год. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-

кає Лакоту Сергія Васильовича 14.09.1969 р.н., для 

повідомлення про закінчення досудового розсліду-

вання та ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження №22022080000001487 від 15.08.2022, 

на 09 год. 00 хв. 17.09.2022 у кабінет № 107 слідчого 

відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-

поріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної Кривопустової Д. С.  

у кримінальному провадженні № 62022050020000072 від 14.03.2022
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болкарьової О. В. 

від 07.09.2022 (справа № 183/5563/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 62022050020000072 від 14.03.2022 стосовно підозрюваної Кривопустової Дар’ї Сер-
гіївни, 11.03.1993 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Кривопустова Д. С., викликаєтесь на 17.09.2022, 19.09.2022, 
20.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м.Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, 
розташованого в м. Краматорську Костюкова О. А. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26, тел.096-063-73-27) для 
участі у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022050020000072 від 14.03.2022 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 2 ст. 111 КК України, проведенні інших слідчих та 
процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викли-
кається громадянка України Терещенко Яна Вікторівна, 
29.12.1989 р. н., о 13 годині 00 хвилин 17, 19, 20 ве-
ресня 2022 до Сватівської окружної прокуратури Лу-
ганської області за адресою: Кіровоградська область, 
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному 
провадженні №22022130000000347 від 05.08.2022 за ч. 
5 ст. 111-1 КК України, для допиту у якості підозрюва-
ного, а також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій у зазначеному кримінальному провадженні. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викли-
кається громадянка України Сирота Антоніна Іванівна, 
29.03.1987 р. н., о 14 годині 00 хвилин 17, 19, 20 ве-
ресня 2022 до Сватівської окружної прокуратури Лу-
ганської області за адресою: Кіровоградська область, 
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному 
провадженні №220221300000000346 від 05.08.2022 за 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту у якості підозрю-
ваного, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 вересня 2022 р. № 1017 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про покладення спеціальних обов’язків  

на суб’єктів ринку природного газу  
для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 6 березня 2022 р. № 222 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1297,  
№ 39, ст. 2080), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 вересня 2022 р. № 1017

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про покладення спеціальних  

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для  
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі  

функціонування ринку природного газу

1. В абзаці першому пункту 5 цифри і слова «1 травня по 30 вересня 2022 р.» за-
мінити цифрами і словами «1 травня 2022 р. по 30 квітня 2023 р.».

2. В абзаці першому пункту 7 цифри і слова «30 вересня 2022 р.» замінити циф-
рами і словами «30 квітня 2023 р.».

3. У пункті 8 цифри і слова «1 травня по 30 вересня 2022 р.» замінити цифрами і 
словами «1 травня 2022 р. по 30 квітня 2023 р.».

4. У пункті 9 цифри і слова «1 травня по 30 вересня 2022 р.» замінити цифрами і 
словами «1 травня 2022 р. по 30 квітня 2023 р.».

5. В абзаці першому пункту 1 додатка 1 до Положення цифри і слова «1 трав-
ня по 30 вересня 2022 р.» замінити цифрами і словами «1 травня 2022 р. по 30 квіт-
ня 2023 р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 вересня 2022 р. № 787-р 
Київ

Про погодження кандидатури 
Кропивницького Р. В. на посаду члена 

наглядової ради приватного акціонерного  
товариства «Українська фінансова житлова 

компанія»
Погодити кандидатуру Кропивницького Романа Віталійовича на посаду члена на-

глядової ради приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова 
компанія» як представника держави.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ № 5 — Броварська (інв. №2024/60) на ді-

лянці опор №№11 — 14. м. Київ, Голосіївський та Дарницький райони».
2.  Місцерозташування об’єкта будівництва: м. Київ, Голосіївський та Дарницький райони. 
3. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбачено реконструк-

цію ділянки ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ № 5 — Броварська в м. Київ, Голосіївський та Дарницький райони. 
4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням мож-

ливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:
- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійного режимах не призводить до забруднен-

ня ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуатації електричних 
мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планова-

ної діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: 
викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та механізмів, які використовуються при виконанні бу-
дівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодавства України та екологічному стандар-
ту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а також сміття, 

тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на склад Київського РЦОМ, м. Вишневе, вул. Ки-

ївська,2  (при дальності перевезення 25 км).
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, дрібних відходів, які 

збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал збирається в спеціальну діжку з щіль-
но закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання будівельних робіт складаються у місцях тимча-
сового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі спеціалізованими орга-
нізаціями договорів.

7. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: інформувати гро-
мадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за дорученням 
Замовника).

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності:

Замовник зобов’язуються при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до норм і правил 
охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта пла-
нової діяльності.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ знаходиться 
в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, можуть споруджува-
тись та вводитись в експлуатацію. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-279 та глави 11 КПК України 13.09.2022 у кримінальному провадженні 
№ 42022132600000042 від 12.04.2022 Мордасова Олександра Валерійовича, 03.12.1989 р.н., повідомлено про зміну ра-
ніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме 
у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адмі-
ністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому 
числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри публікуються на веб-сайті Офісу Генерально-
го 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 Мордасова О. В.

Мордасов Олександр Валерійович, 03.12.1989 р.н., уродженець смт Новоайдар Луганської області, зареєстрований та 
мешкає за адресою: пров. Айдарський, 2Б, смт Новоайдар Щастинського району Луганської області, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається на 17.09.2022 о 10:00 годині до Щастинської окружної прокуратури Луган-
ської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської об-
ласті для отримання письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 42022132600000042 від 12.04.2022, 
допиту в якості підозрюваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження і ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту з додатками.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  

№ 42022132600000042 від 12.04.2022 за підозрою Мордасова О. В.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Мордасов Олександр Валерійович, 03.12.1989 року наро-

дження, про те, що 17.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022132600000042 
від 12.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудового розслі-
дування, для чого необхідно прибути 17.09.2022 до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за фактичним 
місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6  
ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати як доказ 
у суді.

Заступник керівника Щастинської окружної прокуратури  
Луганської області Максим ЧУДНОВ

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, ві-
домості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000212 від 16.04.2015 року відносно 
Яковлева Олександра Вікторовича, 23.06.1986 року народження, обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, 
передбаченого ч.1 ст.263, ч. 2 ст. 294 КК України.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в підготовче судове засідання, яке призначено на 19.09.2022 року о 10 
год. 30 хв., потерпілих по вищезазначеній справі: 

Лосінський Лука Леонідович, 19.07.1956 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Нікітіна, 2;
Іванова Любов Петрівна, 15.06.1956 року народження, зареєстрована: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

смт. Затока, вул. Заріпова,63/1, проживає: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 29, кв. 8;
Мамалига Маргарита Василівна, 15.07.1975 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Балківська, 139, кв. 133;
Горенко Євгенія Вікторівна, 19.11.1978 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 30;
Яворський Анатолій Йосипович, 25.02.1926, проживає: м. Одеса, вул. Варненська, 17, кв.53;
Яворська Олена Анатоліївна, 15.07.1973 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Варненська, 17, кв. 53;
Жулькова Раїса Ігорівна, 01.03.1941 року народження, проживає: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 46, кв. 55;
Бірюков Василь Михайлович, 01.06.1945 року народження, проживає: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізи-

кевича, вул. Проектовна, 1, кв. 1/25;
Бірюкова Людмила Іванівна, 23.11.1946 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Мал. Арнаутська, 88, кв. 7;
Петрова Ірина Георгіївна, 17.06.1954 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Балківська, 193, кв.133;
Рудиченко Валерій Валерійович, 12.12.1977 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7;
Кошелюк Дмитро Олексійович, 30.10.1997 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 11;
Законний представник потерпілого — Кошелюк Олексій Анатолійович, проживає: м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 11;
Стреблянський Владислав Едуардович, 18.12.1991 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 86, кв. 30;
Бєльський Сергій Ігорович, 20.08.1992 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 62, корп. 2, кв.53;
Сташевський Петро Євсейович, 20.04.1937 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 57, кв. 60;
Зезек Сергій Олександрович, 02.07.1986 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70, кімн. 120;
Костантинов Олег В’ячеславович, 11.01.1984 року народження, м. Одеса, пров. Гвоздичний, 3-А, кв. 16;
Сягровець Микола Анатолійович, 01.09.1982 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Радісна,7, кв. 64;
Коржов Олександр Васильович, 25.09.1979 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Промислова, 22;
Закревський Віталій Євгенович, 28.01.1974 року народження, проживає: Одеська область, м. Овідіополь, вул. Гагарі-

на, 37, кв. 1;
Сітар Олексій Миколайович, 03.11.1987 року проживає: м. Одеса, пров. 2-й Розумовський, 3;
Деркач Олексій Володимирович, 24.06.1983 року народження, проживає: м. Одеса, пр. Добровольського, 156, кв. 52;
Кропко Віктор Васильович, 04.09.1967 року народження, проживаючого: м. Одеса, пр. Добровольського, 154, кв. 80;
Андрєєв Вадим Вадимович, 08.04.1988 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Марш. Жукова, 14, кв. 152;
Фучиджи Юрій Степанович, 14.11.1960 року народження, зареєстрований: Одеська область, Арцизький район, с. Вели-

кий Кут, вул. Кутузова, 46;
Тодоров Максим Сергійович, 14.07.1991 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 40, кв. 14;
Сивова Марина Євгенівна, 15.05.1994 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 48/1, кв. 162;
Згонник Олексій Васильович, 03.01.1981 року народження, проживає: м. Київ, проспект Науки, 96, кімн. 6;
Карачинська Катерина Анатоліївна, 16.07.1980 року народження, проживає: м. Одеса, пров. Віце-адмірала Жукова, 4;
Католіченко Павло Анатолійович, 21.07.1972 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Церковна, 29, кв. 38;
ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», м. Київ, вул. Володимирська, 46. Представник — Яковлева Катерина Євгенівна, 

проживає: м. Одеса, вул. Іц. Рабіна, 51, кв. 29;
Полк патрульної служби ОМУ ГУМВС України в Одеській області, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70, представник — Кучер 

Сергій Володимирович, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70;
Обслуговуючий кооператив «Бізнес-центр «Ольвія», м. Одеса, провулок Віце-адмірала Жукова, 21/23, представник — 

Саранча Віталій Юрійович, проживає: Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, вул. Виноградна, 46;
КП «Одеській обласний академічний російський драматичний театр», м. Одеса, вул. Грецька, 48, представник — Єргієв 

Вадим Іванович, проживає: м. Одеса, пров. Ломаний, 6, кв. 25.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття на ви-

клик, передбачені статтею 139 КПК України.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал судових засідань № 107.

Суддя Ілля ЛОНСЬКИЙ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-
ду м. Дніпропетровська від 08.09.2022 (судова спра-
ва № 201/6300/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні  № 22022130000000196 від 08.06.2022 
стосовно підозрюваного Багана Олексія Олексійови-
ча, 24.10.1990 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про 
здійснення спеціального досудового розслідування 
у вказаному кримінальному провадженні, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України підозрюваному Багану 
Олексію Олексійовичу, 24.10.1990  р.н., повідомляє-
мо, що Вам необхідно з’явитись 26.09.2022 о 10:00, 
27.09.2022 о 10:00, 28.09.2022 о 10:00 до слідчого 
відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, пл. Шевченка, буд.7 для допиту в якості 
підозрюваного, а також проведення слідчих та про-
цесуальних дій у вказаному кримінальному прова-
дженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом 
планується завершення досудового розслідування, 
Вам необхідно з’явитись 29.09.2022 о 10:00 до слід-
чого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, пл. Шевченка, буд.7 для вручення 
повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання та виконання вимог ст. 290 КПК України (від-
криття матеріалів іншій стороні), а саме для надання 
доступу до матеріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 30.09.2022 о 10:00 
до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, за вищевказаною адресою 
для вручення обвинувального акта, реєстру матеріа-
лів досудового розслідування та відібрання розписки 
про їх отримання.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                13 вересня 2022 року  
Старший слідчий в ОВС 1 відділення СВ 3 управління 

(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуць-
кий Єгор Анатолійович, розглянувши матеріали кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 12022131570000078 від 
20.06.2022 та встановивши наявність достатніх доказів 
для підозри особи у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, від-
повідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 
278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Роговому Миколі Анатолійовичу, 01.03.1977 р.н., 

уродженцю РФ, зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5 лінія, буд. 
27а, раніше не судимому, про підозру у добровільно-
му зайнятті громадянином України посади в незакон-
ному правоохоронному органі, створеному на тимчасо-
во окупованій території, тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого  ч. 7  ст. 111-1 КК 
України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміще-
но на вебсайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України ви-

кликається підозрюваний Роговий Микола Анатолійо-
вич, 01.03.1977 р.н., до слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, о 
10 год. 00 хв. 17.09.2022, о 10 год. 00 хв. 20.09.2022, 
о 10 год. 00 хв. 21.09.2022 для допиту у якості підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 12022131570000078 від 20.06.2022.

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

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу  

3 управління капітан юстиції   
Єгор КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СІМІЛЄТОВОЇ В. В. 

Громадянка України Сімілєтова Вікторія Володимирівна, 28.02.1988 р.н., уродженка Донецької області, за-
реєстрована за адресою: Донецька область, Маріупольський район, село Чермалик, вул. Набережна, буд. 
52, 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. 17.09.2022 до слідчого 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях Заїки В. В. до будівлі за адресою: Дніпропетровська область, Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для вручення Вам письмового повідомлення про 
підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№22022050000001503 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2022 за ч. 5 ст. 111-1  
КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 18.09.2022, 19.09.2022 та 20.09.2022 в період часу з 09:00 до 12:00 за 
вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваного, проведення інших слідчих (процесуальних) 
дій за Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000001503 21.06.2022.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК КАШУ С. С. 

Громадянка України Кашу Світлана Станіславівна, 24.07.1969 р.н., уродженка м. Єнакієве, Донецької об-
ласті, зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Світлодарськ, вул. Світличного, буд. 27, кв. 124, 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. 
17.09.2022 до слідчого 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях Заїки В. В. до будівлі за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для вручення Вам письмового повідомлення про підозру, проведення ін-
ших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000001731, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2022 за ч. 1 ст. 111-2  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 18.09.2022, 19.09.2022 та 20.09.2022 в період часу з 09:00 до 12:00 за 
вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваного, проведення інших слідчих (процесуальних) 
дій за Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000001731від 02.07.2022.

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

Громадянин України Юрченко Іван Олексійович, 14.04.1987 р.н., у від-
повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000077 від 
28.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчине-
ному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Юрченко Іван Олексійович, 14.04.1987 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 верес-
ня 2022 року о 09:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагарі-
на, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000077 від 
28.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Саєнко Микола Анатолійович, 02.01.1985 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000074 
від 28.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчине-
ному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Саєнко Микола Анатолійович, 02.01.1985 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 ве-
ресня 2022 року об 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокаці-
єю у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000074 
від 28.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Ноженков Валерій Павлович, 07.06.1980 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000079 від 
28.03.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчинено-
му в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Ноженков Валерій Павлович, 07.06.1980 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 ве-
ресня 2022 року о 14:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гага-
ріна, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000079 від 
28.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Звіряка Олександр Леонідович, 28.02.1980 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000078 
від 28.03.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчи-
неному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Звіряка Олександр Леонідович, 28.02.1980 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 
вересня 2022 року о 14:10 год. до Другого слідчого відділу (з дислокаці-
єю у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000078 
від 28.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Гнатенко Денис Вікторович, 12.04.1997 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000103 від 
30.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчинено-
му в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Гнатенко Денис Вікторович, 12.04.1997 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 ве-
ресня 2022 року о 12:10 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гага-
ріна, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000103 від 

30.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Гапотченко Андрій Павлович, 12.07.1999 р.н., у 
відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000073 
від 28.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчине-
ному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Гапотченко Андрій Павлович, 12.07.1999 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 ве-
ресня 2022 року о 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гага-
ріна, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000073 від 
28.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Балабан Дмитро Олексійович, 02.06.1993 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000072 
від 28.03.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, вчине-
ному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Балабан Дмитро Олексійович, 02.06.1993 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 ве-
ресня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гага-
ріна, 26) тел. роб. (099)-790-76-20 для проведення слідчих та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000072 від 
28.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

09.09.2022 керівником Запорізької обласної прокуратури відповід-
но до ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278, 480, 481 КПК України та ст. 31 Зако-
ну України «Про статус депутатів місцевих рад» складено повідомлення 
про підозру Рибалці Тетяні Володимирівні, 10.10.1991 року народжен-
ня, громадянці України, українці, депутату Комиш-Зорянської селищної 
ради (Більмацького) Пологівського району Запорізької області 8 скли-
кання від політичної партії «За майбутнє», зареєстровану за адресою: 
Запорізька область, Пологівський район, с. Благовіщенка, вул. Шев-
ченка, б. 11, у кримінальному провадженні №22022080000000156 від 
15.04.2022 про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України 
— добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з 
виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах 
влади, створених на тимчасово окупованій території.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та 
відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

У зв’язку з викладеним слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області 
викликає Рибалку Тетяну Володимирівну, 10.10.1991 р.н., громадян-
ку України, українку, зареєстровану за адресою: Запорізька область, 
Пологівський район, с. Благовіщенка, вул. Шевченка, б. 11, для отри-
мання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та допиту як 
підозрюваної у кримінальному провадженні №22022080000000156 від 
15.04.2022, на 18 год. 00 хв. 15.09.2022, у кабінет №115 слідчого відді-
лу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 62.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні  

№ 42016000000003325 за підозрою Якушевої Тамари Вікторівни, 

29.10.1955 року народження у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 

особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше по-

відомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування іншій 

стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, 

пропонуємо підозрюваній Якушевій Тамарі Вікторівні, 29.10.1955 р.н. 

прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севасто-

поля (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 15 вересня 2022 року (з 

09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Суддею Гречаною С. І. до Печерського районного суду міста Києва на 11 

годину 30 хвилин 20.09.2022 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 
викликається обвинувачений Проскурін Роман Вячеславович (проїзд Стаді-
онний, буд. 4/4, кв. 25, м. Харків) у справі: обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні № 62022000000000241 від 05.05.2022 за обвинуваченням 
Проскуріна Р. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

Повний текст повістки розміщується на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спе-
ціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 05.09.2022 року надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22022200000000029 від 17.05.2022 стосовно Суда-
кова Олександра Володимировича, 24.12.1977 р.н., уродженця м. Урень, 
Нижньогородської області, РФ, мешканця м. Нижній Новгород, РФ, вул. 
Дьяконова, буд. 43, кв. 33, громадянина РФ, військовослужбовця зброй-
них сил РФ, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 05.09.2022 року нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22022200000000029 від 17.05.2022 стосовно Се-
реброва Івана Юрійовича, 23.12.1988 р.н., уродженця с. Мулино, Нижньо-
городської області, РФ, мешканця м. Тарко-Сале, Ямало-Ненецького авто-
номного округу, РФ, вул. Праці, буд. 11, кв. 10, громадянина РФ, військо-
вослужбовця збройних сил РФ, який підозрюється у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 05.09.2022 року надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22022200000000029 від 17.05.2022, стосовно Смір-
нова Василя Миколайовича, 27.11.1991 р.н., уродженця м. Архангельськ, 
Архангельської області, РФ, мешканця м. Архангельськ, Ломоносівського 
району, Архангельської області, проспект Дзержинського, буд. 5, кв. 100, 
громадянина РФ, військовослужбовця збройних сил РФ, який підозрю-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин України Арматов Едуард Вікто-

рович, 29.09.1974 року народження, повідомляється, що 09.09.2022 у кримінальному провадженні за 
№22022080000001536 від 20.08.2022 відносно нього складено повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних 
дій, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України, 
з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресо-
ра, за попередньою змовою групою осіб.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Арматов Едуард Вікторович, 29.09.1974 року народження, повідомляється, що відпо-

відно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України він викликається 17 та 18 вересня 2022 року на 10 год. 00 хв. у 
кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 111-2 КК України, та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні за №22022080000001536 
від 20.08.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Кельша Олександр Антонович, 27.07.1957 ро-
ку народження, про те, що 14.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42022132580000043 від 22.04.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 14 по 
15 вересня 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 
Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачен-
ня наявні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Кельша Олександра Антоновича, 

27.07.1957 року народження, остання відома адреса проживання: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Горь-
кого, буд. 4, для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 42022132580000043 від 22.04.2022, на 18 год. 00 хв. 15.09.2022, 
до слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, 
каб. №4. 

  Підозрюваному Колесніченку В. В. м. Севастополь, вул. Вишнякова, 19
  Підозрюваному Кусюку С. М. м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, кв. 347
  Підозрюваному Федчуку П. М. м. Київ, пр. А. Навої, 69, кв. 139

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні   повідомляю, що спеціальне досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 62022000000000688 від 06.09.2022 за підозрою Федчука П. М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 365 КК України, Кусюка С. М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України, Колесніченка В. В. за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 365, ч. 2 ст. 161 КК України, завершено.

Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України Вам надається доступ до усіх матеріалів кримінального провадження 
№ 62022000000000688 від 06.09.2022, у зв’язку з чим Ви маєте можливість знайомитися з ними у робочі дні в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ СВІДОЦТВА

ВВАЖАТИ ВТРАЧЕНИМ ТА НЕДІЙСНИМ наступний 
документ:

Свідоцтво про державну реєстрацію друковано-
го засобу масової інформації «Бюлетень «Все про 
київське «Динамо», Серія КВ № 19, дата реєстрації 
07.09.1993 року;

засновник Бюлетеня — Закрите акціонерне това-
риство «Футбольний клуб «Динамо» Київ», правонас-
тупник — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Динамо» Київ».

Обвинуваченому Авідзбі А. М. вул. Тургенєва, 17, 
кв. 7, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим.

Київський апеляційний суд повідомляє, що роз-
гляд кримінального провадження щодо Авідзби Ана-
толія Мкановича за апеляційною скаргою захисника 
Ткаченка Ю. Б. на вирок Дніпровського районного су-
ду м. Києва від 4 лютого 2022 року відбудеться о 16 
годині 21 вересня 2022 року у відкритому судовому 
засіданні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-А.

Суддя Тютюн Т. М.
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Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвину-
ваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та 
ч. 2 ст. 191 КК України Нікоровича Михайла Олександровича, 25.07.1970 року на-
родження, уродженця с. Біла Чортківського району Тернопільської області, за-
реєстрованого за адресою: с. Біла вул. Штокалівка, будинок 126, Чортківсько-
го району Тернопільської області, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 22 вересня 2022 року об 11 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Нікоровича М. О. у підготовче судове засідання, 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя П. Гуменний 

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Соловйов Вадим Борисович, 23.12.1976 р.н., уро-

дженець Російської Федерації, останнє відоме місце проживання: 
вул. Слобожанська, буд. 4, кв. 12, смт Новопсков Старобільського 
району Луганської області, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 23.09.2022 на 15 год. 00 хв до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 поверх, 
зал 13, для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Соловйова Вадима Борисовича у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Суддя Дмитро РУДЕНКО

Судновий білет на судно «Аdventure М-400» 

видане на ім’я Овсянко А. О. вважати недійсним 

з дня опублікування в зв’язку з втратою.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ВЕРЕСНЯ

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

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управ-

ління Служби безпеки України в Чернігівській області підполковник юс-
тиції Хажанець Олег Володимирович відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 
276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Донгаку Шивиту Радо-
мировичу, 24.08.1993 р.н., який проживає за адресою: Російська Федера-
ція, Республіка Тива, с. Дус-Даг, Овюоський район, вул. Доржукай, буд. 
28, кв. 1, громадянину Російської Федерації у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000057 від 04.08.2022 про те, що він підозрюється у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України, тобто у інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбаче-
ні міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Повний текст повідомлення про підозру розміщується на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про 
здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-viklik-
dongaka-sr-na-19092022-20092022-21092022-original-ta-pereklad. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Старший следователь по особо важным делам следственного отде-

ла Управления Службы безопасности Украины в Черниговской облас-
ти подполковник юстиции Хажанец Олег Владимирович, в соответствии 
со ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведомляет Донга-
ка Шивита Радомировича, 24.08.1993 года рождения, который проживает 
по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, пос. Дус-Даг, Овюос-
кий район, ул. Доржукай, дом. 28, кв. 1, гражданина Российской Федера-
ции в уголовном производстве № 22022270000000057 от 04.08.2022 о по-
дозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 438 УК Украины, то есть в иных нарушениях законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых предоставлено Верховной Радой Украины, совершённое по 
предварительному сговору группой лиц.

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения 
об осуществлении специального досудебного расследования» по ссылке 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-
viklik-dongaka-sr-na-19092022-20092022-21092022-original-ta-pereklad.

ПОВІСТКА 
Громадянин Російської Федерації Донгак Шивит Радомирович, 

24.08.1993 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 19, 20, 21 вересня 2022 року на 12:00 год. до 
Чернігівської обласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чор-
ного, 9, тел./факс +380462651904 для вручення Вам повідомлення про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 438 КК України, та здійснення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22022270000000057 від 04.08.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості при-
бути до слідчого за викликом у зазначений у повістці час Ви зобов’язані за-
здалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується 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/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-
povistki-pro-viklik-dongaka-sr-na-19092022-20092022-21092022-original-ta-
pereklad.

ПОВЕСТКА
Гражданин Российской Федерации Донгак Шивит Радомирович, 

24.08.1993 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 
135 УПК Украины Вам необходимо явиться 19, 20, 21 сентября 2022 го-
да на 12:00 в Черниговскую областную прокуратуру по адресу: г. Чернигов,  
ул. Князя Чорного, 9, тел./факс +380462651904, для вручения Вам уве-
домления о подозрении в совершении уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, и прове-
дения других процессуальных действий в уголовном производстве  
№ 22022270000000057 от 04.08.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможнос-
ти прибыть к следователю по вызову в указанное в повестке время Вы 
обязаны заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины 
и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 УПК 
Украины.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещен на 
веб-сайте Офиса Генерального прокурора Украины в рубрике «Повест-
ки о вызове и сведения об осуществлении специального досудебного рас-
следования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-ta-povistki-pro-viklik-dongaka-sr-na-19092022-20092022-21092022-
original-ta-pereklad.

Слідчий в ОВС СУ Головного слідчого управління Служби безпеки 
України Тивоненко М.Ю. за погодженням із прокурором у криміналь-
ному провадженні № 42022110000000148 — начальником відділу за-
хисту інтересів дітей та протидії насильству Київської обласної проку-
ратури Житником Д.С. відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 
278 КПК України повідомляє про підозру Царьова Олега Анатолійовича, 
02.06.1970 р.н., уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, 
у кримінальному провадженні № 42022110000000148 від 30.06.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто у діянні 
умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній безпеці України, а саме переході на бік країни агресора (РФ) в умо-
вах запровадження по всій території України воєнного стану та допомо-
зі Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти Украї-
ни) та ч. 1 ст. 332-2 КК України (перетинання державного кордону Укра-
їни з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами про-
пуску через державний кордон України).

Також Вам необхідно з’явитися до слідчого управління ГУ СБ України 
у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) о 10 год. 
00 хв. 16.09.2022, 10 год. 00 хв. 17.09.2022, 10 год. 00 хв. 19.09.2022 
для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 42022110000000148.

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

Слідчий в ОВС СУ Головного слідчого управління Служби безпеки 
України Тивоненко М.Ю. за погодженням із прокурором у кримінально-
му провадженні № 22022101110000331 — начальником відділу захис-
ту інтересів дітей та протидії насильству Київської обласної прокурату-
ри Житником Д.С. відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 
КПК України повідомляє про підозру Олійнику Володимиру Миколайо-
вичу, 16.04.1957 р.н., уродженцю с. Бузівка, Черкаської області, грома-
дянину України, у кримінальному провадженні № 22022101110000331 
від 09.09.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України (державна зра-
да, тобто у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній безпеці України, а саме переході на бік країни 

агресора (РФ) в умовах запровадження по всій території України воєн-
ного стану та допомозі Російській Федерації в проведенні підривної ді-
яльності проти України) та ч. 1 ст. 332-2 КК України (перетинання дер-
жавного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держа-
ви поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Також Вам необхідно з’явитися до слідчого управління ГУ СБ України 
у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) о 12 год. 
00 хв. 16.09.2022, 12 год. 00 хв. 17.09.2022, 12 год. 00 хв. 19.09.2022 
для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 22022101110000331.

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

Слідчий в ОВС СУ Головного слідчого управління Служби безпеки 
України Тивоненко М.Ю. за погодженням із прокурором у криміналь-
ному провадженні № 22022101110000332 — начальником відділу за-
хисту інтересів дітей та протидії насильству Київської обласної проку-
ратури Житником Д.С. відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 
278 КПК України повідомляє про підозру Ніконорову Наталію Юріївну, 
28.09.1984 р.н., уродженку м. Донецьк, громадянку України, у кримі-
нальному провадженні № 22022101110000332 від 09.09.2022 про те, 
що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто у діянні умисно 
вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній без-
пеці України, а саме переході на бік країни агресора (РФ) в умовах за-
провадження по всій території України воєнного стану та допомозі Ро-
сійській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України) та 
ч. 1 ст. 332-2 КК України (перетинання державного кордону України з 
метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску 
через державний кордон України).

Також Вам необхідно з’явитися до слідчого управління ГУ СБ Укра-
їни у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) об 
11 год. 00 хв. 16.09.2022, 11 год. 00 хв. 17.09.2022, 11 год. 00 хв. 
19.09.2022 для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22022101110000332.

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

Повідомлення
Адміністративна колегія Північного міжобласного тервідділення 

АМКУ прийняла рішення від 28.07.2022 № 60/9-р/к про закриття про-
вадження у справі № 903/42-р-02-06-15, у зв’язку із виконанням КП 
«Броваритепловодоенергія» (ідентифікаційний код юридичної особи 
13711949) положень рекомендацій від 03.03.2020 № 60/4-рк/к, нада-
них у ході розгляду зазначеної справи. З детальним текстом рішен-
ня можна ознайомитись на офіційному вебсайті АМКУ за посиланням 
https://northmtv.amcu.gov.ua.

ПОВІСТКА  
про виклик Дмитрієвського О. В.

Дмитрієвський Олександр Володимирович, 27.08.1974 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Макіїв-
ка, вул. Островського, буд. 23, кв.3, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 
278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 17 вересня 2022 року у пе-
ріод часу з 09:00 до 14:00 до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Назарука Андрія Дмитровича до будів-
лі Дніпропетровської транспортної прокуратури за адресою: м. Дні-
про, вул. Боброва, 32, для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою 
участю у кримінальному провадженні №22022050000000065, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2022 за ч. 6  
ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 19, 20 вересня 2022 року в пе-
ріод часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості підозрюваного та прове-
дення інших процесуальних дій.

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

Соловей Сергій Володимирович, 
29.09.1983 р.н., РНОКПП 3058716859 
зареєстрований за адресою: 24400,  
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, 
вул. Транспортна, буд. 18

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про невиконання ТОВ «АГРО ІНТЕРТРЕЙД» зобов’язань  

за Договором поставки № 52 від 11.02.2020р.

За Договором поруки від 11.02.2020р., Ви являєтесь поручителем що-
до виконання/належного виконання Покупцем (ТОВ «АГРО ІНТЕРТРЕЙД», 
код ЄДРПОУ 40582233) взятих на себе зобов’язань, що виникли на підста-
ві Договору поставки №52 від 11.02.2020 р. перед Постачальником — ТОВ 
«СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38050723). Строк розрахунку за по-
ставлений Товар згідно вказаного Договору поставки та за специфікацією 
№ 52/6 від 30.11.2020р. настав 02.03.2021р. Станом на сьогоднішній день 
Покупець — ТОВ «АГРО ІНТЕРТРЕЙД» за Товар повністю не розрахувався 
та має заборгованість перед Постачальником — ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАР-
КЕТ» у розмірі 224 889,60 грн. Оскільки зобов’язання за Договором не ви-
конані у встановлений термін, Постачальник набуває права вимагати від 
Поручителя виконання зобов’язань Покупця.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ», ПРОСИТЬ 
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту публікації даного Повідо-
млення в газеті «Урядовий кур’єр» сплатити на користь ТОВ «СЕРВІС-АГ-
РОМАРКЕТ» заборгованість у розмірі 224 889,60 грн. на наступні банків-
ські реквізити: п/р UA323512540000026002001031740 в АТ «СКАЙ БАНК», 
м. Київ.
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