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Формується нова державна політика щодо ветеранів
АКЦЕНТ. На минулому засідан-

ні Кабінет Міністрів погодив змі-
ни до чинного Закону «Про заса-
ди внутрішньої і зовнішньої полі-
тики», які розробили фахівці Мі-
ністерства у справах ветеранів. 
Ними вперше закріплено форму-
вання державної ветеранської по-
літики та системи переходу від 
військової кар’єри до цивільного 
життя в засадах внутрішньої по-
літики.

«Ветеранська політика — це пере-
довсім синергія безпекової, еконо-
мічної та соціальної політики держа-
ви, — зауважила міністр у справах 
ветеранів України Юлія Лапутіна. — 
На V Міжнародному ветеранському 
форумі «Там, де ми — там Україна» 
Президент Володимир Зеленський 
наголосив, що ветеранська політи-
ка, зокрема створення системи пе-
реходу від військової служби до ци-
вільного життя — це пріоритетний 

напрям формування державної по-
літики. Тому Мінветеранів розроби-
ло проєкт змін до чинного закону».

Його буде доповнено новими аб-
зацами щодо забезпечення форму-
вання державної ветеранської полі-
тики, системи переходу від військо-
вої служби до цивільного життя, за-
безпечення доступним житлом ве-
теранів війни, підтримки спорту ве-
теранів війни та фізкультурно-спор-
тивної реабілітації.

Буде внесено зміни щодо запро-
вадження заходів з формування гро-
мадянської ідентичності, здійснен-
ня заходів, спрямованих на героїза-
цію захисників та захисниць, і забез-
печення гідного вшанування та уві-
чнення пам’яті загиблих воїнів.

«Повномасштабна збройна агре-
сія рф потребує від державної влади 
належного реагування, зокрема й у 
формуванні та реалізації нової ве-
теранської політики, над якою пра-

цює Мінветеранів. У плідній співп-
раці з Офісом Президента, урядом, 
парламентом ми закладаємо міцне 
нормативно-правове підґрунтя, щоб 
українські захисники й захисниці, які 
повернуться після нашої перемоги, 
члени їхніх сімей і родини загиблих 
воїнів отримали ефективну держав-
ну підтримку, могли адаптуватися до 
мирного життя, відновлювали еко-
номіку країни», — наголосила Юлія 
Лапутіна.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН:
«Наш єдиний ринок — 

це одна з найбільших 
історій успіху,  

і настав час зробити 
його історією успіху 

для наших  
українських 

друзів». 

400 мільйонів  
на інфраструктуру 
Харківщини

ВІДБУДОВА. На виконання завдання Прем’єр-міністра уряд на 
засіданні 13 вересня схвалив розпорядження про виділення з ре-
зервного фонду державного бюджету 400 мільйонів гривень для 
Харківської обласної військової адміністрації.

Кошти буде спрямовано на ліквідацію наслідків бойових дій та від-
новлення інфраструктури населених пунктів Харківської області. 

На доручення Прем’єра Кабінет Міністрів вніс зміни до «Поло-
ження про Державну комісію з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій», які дозволяють створювати коор-
динаційні робочі групи з усунення наслідків руйнувань та віднов-
лення об’єктів життєзабезпечення населення, зруйнованих вна-
слідок збройної агресії росії. Керівником робіт з ліквідації наслід-
ків руйнації енергетичної інфраструктури визначено міністра енер-
гетики Германа Галущенка. Таке рішення дасть змогу оперативно 
реагувати на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комп-
лексі України та ліквідовувати наслідки руйнувань критичної інф-
раструктури.

364 000
українців скористалися чатботом 

«єВорог» з початку війни. Мінцифри 
нагадує: кожна заявка наближає 

окуповані міста і села до звільнення 

ПРАВИЛЬНИЙ ШЛЯХ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль  
у Києві провів пресконференцію для українських журналістів 
з найбільш актуальних питань

Україна пришвидшує 
європейську 
інтеграцію

Президент Єврокомісії про те, що ЄС хоче істотно 
розширити взаємовигідну торгівлю
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РОЗСЛІДУВАННЯ

Командир відділення аеророзвідки 
ЗСУ Ілля Шполянський хоче, щоб 
у кожному батальйоні був взвод, 
а ще краще — рота ударних 
безпілотників 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Міжнародні правозахисники 
підтвердили чергові воєнні 
злочини рашистів проти 
цивільного населення нашої 
країни 5 

СУСПІЛЬСТВО

Кореспондент «Урядового 
кур’єра» побував на фестивалі 
пирогів-вареників  у словацькому 
місті Свиднику, де дбайливо 
оберігають українські традиції
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення Ф. Веніславського  

від виконання обов’язків Представника 
Президента України у Конституційному  

Суді України
Увільнити ВЕНІСЛАВСЬКОГО Федора Володимировича від виконання обов’язків 

Представника Президента України у Конституційному Суді України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2022 року
№ 644/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Ф. Веніславського 
Представником Президента України  

у Верховній Раді України
Призначити ВЕНІСЛАВСЬКОГО Федора Володимировича Представником Прези

дента України у Верховній Раді України (за згодою).
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2022 року
№ 645/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення С. Дембовського 

Представником Президента України  
у Конституційному Суді України

Призначити ДЕМБОВСЬКОГО Сергія Георгійовича Представником Президента 
України у Конституційному Суді України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
12 вересня 2022 року
№ 646/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 вересня 2022 р. № 1020 
Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 березня 2022 р. № 314 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р.  

№ 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах 
воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1399, № 56, ст. 3327) 
зміну, що додається. 

2. Установити, що подані до дня набрання чинності цією постановою суб’єктами 
господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності, що 
включені цією постановою у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 
18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської 
діяльності в умовах воєнного стану», є дійсними протягом одного місяця з дня на
брання чинності цією постановою. Протягом зазначеного строку суб’єкти господарю
вання для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні лі
цензії у порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2022 р. № 1020

ЗМІНА, 
що вноситься у додаток 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314

Доповнити додаток такою позицією:

«Діяльність у сфері виробництва і торгівлі спиртом етило
вим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біо
етанолом, алкогольними напоями та тютюновими виро
бами, рідинами, що використовуються в електронних си
гаретах, і пальним, зберігання пального, що здійснюється 
відповідно до Закону України «Про державне регулюван
ня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і пло
дового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, та пального»

ліцензія».

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Президент України 
звільнив:
КЕЦА Володимира Олександровича – з посади голови Луцької районної державної 

адміністрації Волинської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
КОСТИКА Анатолія Івановича – головою Луцької районної державної адміністра

ції Волинської області.

кремлівські людолови 
РОЗСЛІДУВАННЯ. Міжнародні правозахисники підтвердили 
чергові воєнні злочини рашистів  проти цивільного  
населення України

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Брехня була і є невід’єм
ною складовою полі

тики росії. У кремлі ніко
ли цього не приховували й 
неприємно вражають і на
віть шокують цивілізова
ний світ печерним циніз
мом, виправдовують влас
ні злочини, перекладаю
чи відповідальність на ін
ших. Пік примітивних ви
правдань розпочався ще у 
2014 році разом з агресією  
проти України, яку мо
сква назвала «громадян
ською війною». Чого тіль
ки вартий огидний пропа
гандистський фонтан різ
номанітних версій, які ма
ли б переконати всіх, що до 
збиття малайзійського Бо
їнга777 рейсу МН17 і за
гибелі 298 людей на борту 
причетні українці, папуаси 
з островів, інопланетяни та 
хто завгодно, але тільки не 
російські військові та ЗРК 
«бук» із курська! Офіційна 
москва й надалі заперечує 
докази і звіти, які зібра
ли міжнародні розслідува
чі та розвідки кількох кра
їн навіть попри те, що спе
ціальний суд уже зробив 
офіційний висновок про 
причетність до злочину ро
сії та чотирьох безпосеред
ніх виконавців. 

Після повномасштабно
го вторгнення в Україну в 
лютому 2022 року жахли
вим воєнним злочинам ра
шистів кремль приліпив 
відносно нейтральне на
звисько «спеціальна вій
ськова операції» чи «ви
зволення». Та після пів ро
ку невдач і поразок навіть 
пересічні росіяни, які ра
ніше аж мліли від осоруж
ної кремлівської брехні, в 
пошуках достовірної ін
формації стали звертати
ся до незалежних джерел. 
Серед таких і міжнарод
на правозахисна організа
ція Humar Rights Watch, 
яка підготувала розсліду
вання на, здається, майже 
нейтральну, на перший по
гляд, тему: переміщення 
українців з окупованих те
риторій Донбасу в рф. 

«Уже у рф нам 
повідомили,  
що в нас тепер 
немає вибору»

Ще влітку російське 
агентство новин бадьо
ро повідомило, що до ро
сії з України вже в’їхали 
близько 3 мільйонів людей, 
серед яких майже 500 ти
сяч дітей. Зрозуміло, про
паганда не уточнює про до
бровільнопримусове ви
везення жителів зокрема 
Донбасу та спеціально ор
ганізовані масові приму
сові й незаконні перемі
щення. Насамперед ідеть
ся про потерпілих внаслі
док російської зброї лю
дей, які, наприклад, у май
же знищеному Маріуполі 
втратили житло, рідних чи 
близьких. А те, що росіяни 
спершу власноруч створи

ли таку жахливу ситуацію, 
а далі обдурили нещасних і 
наляканих потерпілих, за
свідчують саме ті, кого за
гарбники вивезли в держа
вуагресора. 

«Після тривалих обстрі
лів та днів і ночей у холод
них підвалах чимало з ма
ріупольців, особливо з ді
тьми, були готові їхати ку
ди завгодно, аби тільки як
найдалі від цього пекла. А 
росіяни спершу запевня
ли, що везуть нас до Ман
гуша чи Бердянська, проте 
ми рухалися в бік рф. Тоді 
нас заспокоїли: звідти на
чебто за бажанням зможе
мо вільно виїхати в Украї
ну чи Європу. Проте невдо
взі всіх ошелешили: в нас 
тепер немає вибору, і му
симо залишитися в рф або 
вибиратися на території 
«днр» чи «лнр», — розпо
віла правозахисникам жи
телька Маріуполя. 

Це підтверджують лю
ди, які власними автомобі
лями намагалися вихопи
тися з уже окупованих на
селених пунктів Приазов’я 
в Україну: на всіх блокпос
тах окупаційні війська роз
вертали їх виключно в на
прямку доріг до росії. Са
мо собою, в дорозі їх очі
кувало чимало перевірок і 
обшуків на КПП, хоч деякі 
знедолені кажуть, що зу
міли проїхати майже без
перешкодно аж до укра
їнськоросійського кордо
ну. Там пройшли прискі
пливий процес перевірки, 
а далі їх відправили в різні 
регіони рф, де вони зіткну
лися із суворими реаліями, 
позбутися яких нині не ма
ють жодної змоги. 

У звіті правозахисників 
фігурують ще й інші озна
ки примусового вивезен
ня зі східних та південних 
областей українців, які за 
інших умов могли б зали
шитися на місці чи спро
бувати потрапити в Укра
їну. російські загарбники 
лякали, що в обох ситуаці
ях «київський режим» ки
не їх у в’язниці без суду і 
слідства. 

«У нашому селі чима
ло людей похилого віку 
спершу не збиралися ні

куди їхати. Та росіяни по
чали нас лякати: мовляв, 
прийдуть «карателі ЗСУ» 
і всіх розстріляють, а бу
динки спалять. Натомість 
дуже категорично пропо
нували допомогти вряту
ватися від «фашистів» і ви
їхати в рф», — згадує жи
тель одного із сіл Харків
ської області. 

«Примусове 
переміщення — 
воєнний злочин»

Однак дорога до росії і 
тим більше до України ма
ла безліч перешкод, які 
для чималої частини укра
їнців стали фатальними. 
Незалежні розслідувачі 
задокументували процес 
фільтрації цивільних гро
мадян, котрих загарбники 
та місцеві колабораціоніс
ти підозрювали у зв’язках 
із ЗСУ чи правоохоронни
ми органами. Під пильною 
увагою окупантів опини
лися працівники органів 
державної влади та ЗМІ. 
У звіті наголошено, що чи
малу кількість людей за
тримали, вони не пройшли 
фільтрації через підозру 
про причетність до спів
праці з українськими вій
ськовими чи «націоналіс
тичними угрупованнями». 
На жаль, доля частини на
сильницьким способом за
триманих, як підтверджу
ють їхні родичі, досі не ві
дома. Тому є серйозні під
стави вважати, що потер
пілих піддають жорстоко
му утриманню та торту
рам. І є свідчення людей 
про побиття й навіть роз
стріли окремих підозрілих 
просто на пунктах пропус
ку та фільтрації. 

Звіт грунтується на 
інтерв’ю Human Rights 
Watch з 18 жителями Ма
ріуполя та Харківської об
ласті, які виїхали в рф, 
і десять з них пройшли 
фільтрацію. Правозахис
ники опитали два десят
ки людей з Донеччини та 
Харківщини, чиїх родичів 
чи друзів вивезли в росію. 
Спостереженнями і вра
женнями поділилися ще 

й юристи, волонтери й ак
тивісти з рф та Європи, які 
сприяли тому, що ново
прибулі в державуагре
сора українці змогли потім 
виїхати звідти. 

«Ми розмовляли з усіма, 
щоб зібрати інформацію 
про порушення міжнарод
ного гуманітарного права в 
Маріуполі, зокрема неви
біркові бомбардування та 
обстріли, доступ до їжі, во
ди та інших гуманітарних 
потреб у місті, а також про 
досвід втечі в безпечне міс
це. Більшість задокумен
тованого транспортуван
ня українців з Донецької 
та Харківської областей до 
росії — це примусове пе
реміщення. Закони війни 
забороняють російським 
або пов’язаним з ними си
лам змушувати українське 
цивільне населення індиві
дуально чи масово виїзди
ти в росію. Примусове пе
реміщення — воєнний зло
чин і потенційний злочин 
проти людяності. Це пере
міщення за обставин, ко
ли особа погоджується пе
реїхати лише тому, що по
боюється таких наслідків: 
насильство, примус або за
тримання, якщо вона зали
шиться, а окупаційна вла
да скористається цим. Пе
реміщення цивільних осіб 
не є виправданим або за
конним з гуманітарних 
міркувань, якщо гумані
тарна криза, що спричини
ла переміщення, стала на
слідком незаконної діяль
ності окупаційної влади», 
— йдеться у висновку між
народних правозахисни
ків. 

Закордонні експерти на
голошують: щоб провести 
спеціальне розслідуван
ня і притягнути до відпові
дальності винних у грубих 
порушеннях законів війни 
в Україні, серед яких при
мусове переміщення та ін
ші серйозні злочини проти 
цивільних осіб на кшталт 
фільтрації, наша держа
ва, виявляється, насам
перед має ратифікувати 
Римський статут Міжна
родного кримінального су
ду, який підписала ще 2000 
року. 

Примусове переміщення — воєнний злочин і потенційний злочин проти людяності
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ЦВК ІНФОРМУЄ

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ

13 вересня 2022 року № 98
«Про визнання обраним народним депутатом України  

Сівіріна О.С. на позачергових виборах народних депутатів України  
21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному  

виборчому окрузі»
Визнати обраним народним депутатом України на позачергових ви

борах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодер
жавному багатомандатному виборчому окрузі:

Сівірін Олексій Станіславович, 1994 року народження, освіта вища, 
старший бізнесаналітик, ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна», прожи
ває в місті Києві, член Політичної Партії «ГОЛОС», включений до ви
борчого списку Політичної Партії «ГОЛОС» під № 21.
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ДОКУМЕНТИ

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 
кримінальному провадженні № 42016000000002617 за підозрою Бер-
дієвої Барно Алимівни, 03.08.1955 року народження у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказа-
ної особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої 
підозри та складання обвинувального акту. У зв’язку із викладеним 
керуючись ст. 110 КПК України пропонуємо Бердієвій Барно Алимів-
ні, 03.08.1955 року народження прибути разом зі своїм захисником до 
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 15.09.2022 по 16.09.2022 
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії та озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування відповідно до  
ст. 290 КПК України. 

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 вересня 2022 р. № 1025 
Київ

Деякі питання ліквідації наслідків   
надзвичайних ситуацій

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної без-

пеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 8, ст. 191), зміну,  
що додається. 

2. Призначити Міністра енергетики керівником робіт з ліквідації наслідків воєнної 
надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2022 р. № 1025

ЗМІНА, 
що вноситься до Положення про Державну комісію з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Доповнити Положення пунктом 51 такого змісту:
«51. Державна комісія з метою розроблення пропозицій та рекомендацій щодо ко-

ординації здійснення заходів з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів 
життєзабезпечення населення, зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України, утворює робочі групи з числа представників центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
господарювання. 

Персональний склад таких робочих груп та регламент їх роботи затверджується 
Державною комісією за поданням відповідного центрального органу виконавчої вла-
ди, до компетенції якого віднесені питання щодо усунення наслідків відповідних над-
звичайних ситуацій. Матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення діяль-
ності робочих груп покладається на зазначений центральний орган виконавчої влади. 

На своїх засіданнях робочі групи розробляють пропозиції та рекомендації що-
до координації здійснення заходів з усунення наслідків руйнувань та відновлення 
об’єктів життєзабезпечення населення, зруйнованих внаслідок збройної агресії Ро-
сійської Федерації проти України, які фіксуються у протоколах засідань таких робо-
чих груп і вносяться для розгляду на засіданні Державної комісії.

Пропозиції та рекомендації, зафіксовані у протоколах робочих груп, вносяться на 
розгляд Державної комісії відповідним керівником одного з центральних органів ви-
конавчої влади або його першим заступником (заступником), який очолює робочу 
групу.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 вересня 2022 р. № 788-р 
Київ

Про погодження кандидатури Артазей О. В.  
на посаду члена наглядової ради приватного 

акціонерного товариства «Українська 
фінансова житлова компанія»

Погодити кандидатуру Артазей Олени Володимирівни на посаду члена наглядової 
ради приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» 
як представника держави.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 вересня 2022 р. № 791-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
до Дня спротиву окупації  

Автономної Республіки Крим  
та м. Севастополя у 2023 році

1. Затвердити план заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя у 2023 році, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській військовим адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, за-
твердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень, передбачених 
у Державному бюджеті України на 2023 рік, а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених законодавством, та інформування до 30 березня 2023 р. Міністерства 
культури та інформаційної політики про стан його виконання.

Міністерству культури та інформаційної політики узагальнити до 20 квітня 2023 р. 
отриману інформацію та поінформувати Кабінет Міністрів України про виконання за-
твердженого цим розпорядженням плану заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 7 вересня 2022 р. № 791-р

ПЛАН 
заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим  

та м. Севастополя у 2023 році

1. Забезпечити проведення:
тематичних заходів, присвячених спротиву окупації Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя, за участю представників органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, депутатського корпусу, громадськості, політичних партій, гро-
мадських організацій;

зустрічей з представниками кримськотатарського народу, внутрішньо перемі-
щеними особами з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя, приурочених 9-й річниці окупації Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя;

у закладах освіти, сфери культури тематичних годин щодо подій, пов’язаних із 
тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

у бібліотечних закладах тематичних заходів, книжкових виставок і публікацій, 
пов’язаних з історією спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севас-
тополя;

у виставкових залах та музейних закладах експозицій, фотовиставок, виставок 
картин кримської тематики.

Мінреінтеграції, МКІП, Міноборони, МОН,  
Міненерго, Мінекономіки, Держкомтелерадіо, 
обласні, Київська міська військові адміністрації. 
Протягом року;

церемонії підняття кримськотатарського прапора поряд із Державним Прапором 
України в обласних центрах, інших населених пунктах з виконанням Державного Гім-
ну України та Гімну кримськотатарського народу.

Обласні, Київська міська військові адміністрації. 
Лютий.

2. Забезпечити функціонування віртуального музею російської агресії та система-
тичне наповнення його контентом.

Український інститут національної пам’яті. 
Протягом року.

3. Сприяти:
широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів до Дня спротиву оку-

пації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

МКІП, Держкомтелерадіо, акціонерне товариство 
«Національна суспільна телерадіокомпанія  
України» (за згодою), обласні, Київська міська 
військові адміністрації. 
Лютий;

проведенню тематичних теле- та радіопередач, публікацій статей щодо історії 
спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, інтерв’ю з учас-
никами подій в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі у лютому 2014 року.

Мінреінтеграції, Міноборони, МОН,  МКІП,  
Міненерго, Мінекономіки, Держкомтелерадіо,  
акціонерне товариство «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» (за згодою), обласні, 
Київська міська військові адміністрації. 
Лютий.

4. Створити на офіційних веб-сайтах центральних та місцевих органів виконавчої 
влади рубрику «Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово оку-
пованих територіях,» в якій розміщати спеціалізовані інформаційні матеріали щодо 
процедур надання адміністративних та інших послуг для громадян України, що про-
живають на тимчасово окупованих територіях.

МКІП, Мінреінтеграції, Міноборони, МОН,  
Міненерго, Мінекономіки, Держкомтелерадіо, 
обласні, Київська міська військові адміністрації. 
Лютий.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 вересня 2022 р. № 792-р 
Київ

Про внесення зміни до плану основних 
заходів цивільного захисту на 2022 рік 

Внести зміну до плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1742 
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 4, ст. 224), доповнивши його пунктом 22 та-
кого змісту: 

«22. Створення та 
забезпечення функ-
ціонування класів 
безпеки у закладах 
освіти

МОН 
ДСНС 
МВС 
Національна поліція 
центральні органи 
виконавчої влади, що 
мають у підпорядку-
ванні заклади освіти 
місцеві органи вико-
навчої влади органи 
місцевого самовря-
дування (за згодою)

до 
15 грудня

затверджено рекоменда-
ції щодо створення та за-
безпечення функціонуван-
ня класів безпеки у закла-
дах освіти 
затверджено примірний пе-
релік обладнання для кла-
сів безпеки
створено 32 класи безпеки 
затверджено регіональні 
плани заходів щодо ство-
рення класів безпеки на 
2023 рік».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 вересня 2022 р. № 793-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду  
державного бюджету для завершення  

будівництва комплексу Посольства України  
в Турецькій Республіці 

1. З метою забезпечення завершення будівництва комплексу Посольства України 
в Турецькій Республіці, започаткованого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 6 жовтня 2021 р. № 1219 «Про будівництво комплексу Посольства Укра-
їни в Турецькій Республіці» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 81, ст. 5203), ви-
ділити Міністерству закордонних справ 110 033 тис. гривень за бюджетною програ-
мою 1401030 «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та роз-
ширення мережі власності України для потреб цих установ».

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

2. Міністерству закордонних справ подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фі-
нансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 795-р 
Київ

Про погодження обсягу придбання  
Національним агентством з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших 

злочинів, облігацій внутрішньої державної 
позики «Військові облігації» 

Погодити обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за раху-
нок грошових коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, об-
лігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 152 000 000 (сто 
п’ятдесят два мільйони) гривень.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2022 р. № 798-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду  
державного бюджету на компенсацію витрат  
за липень 2022 р. за тимчасове розміщення  

внутрішньо переміщених осіб,  
які перемістилися у період  

воєнного стану 
1. З метою покриття витрат за липень 2022 р. за тимчасове розміщення внутріш-

ньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, виділити обласним 
державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій та Мі-

Державна регуляторна служба України
повідомляє:
Державна регуляторна служба України погодила проект наказу Міністерства охо-

рони здоров’я України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Го-
ловного державного санітарного лікаря Українивід 01 липня 1999 року № 29» (да-
лі — проект наказу), наданий Міністерством охорони здоров’я України листом від 
24.05.2022 № 26-02/1737/1-22, підготовлений зокрема, з урахуванням рішень Дер-
жавної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 
№ 33 від 15.07.2014 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я 
України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» (далі — Рішення).

За результатами розгляду вищезазначеного проекту наказу Рішення вважаєть-
ся виконаним.

ністерству розвитку громад та територій для Київської міської державної адміністра-
ції (Київської міської військової адміністрації) 32748825 гривень згідно з додатком.

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

2. Обласним та Київській міській військовим адміністраціям забезпечити компен-
сацію витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безо-
платно розміщували в таких приміщеннях внутрішньо переміщених осіб.

3. Київській міській військовій адміністрації подати до 15 грудня 2022 р. Міністер-
ству розвитку громад та територій звіт про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням.

4. Міністерству розвитку громад та територій і обласним військовим адміністра-
ціям подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та 
Державній казначейській службі звіти про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2022 р. № 798-р

РОЗПОДІЛ 
витрат за липень 2022 р. на компенсацію за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися  
у період воєнного стану

Найменування отримувача коштів Обсяг витрат, 
гривень

Усього
у тому числі:                                                                                              32 748 825  

Вінницька облдержадміністрація  (для Вінницької  обласної  
військової адміністрації)

2 146 755

Волинська облдержадміністрація (для Волинської обласної  
військової адміністрації)

1 026 150

Дніпропетровська облдержадміністрація  (для Дніпропетров-
ської обласної військової адміністрації)

2 764 305

Донецька облдержадміністрація  (для Донецької обласної  
військової адміністрації)

61 695

Житомирська облдержадміністрація (для Житомирської облас-
ної військової адміністрації)

1 293 015

Закарпатська облдержадміністрація (для Закарпатської облас-
ної військової адміністрації)

683 040

Запорізька облдержадміністрація  (для Запорізької обласної 
військової адміністрації)

656 760

Івано-Франківська облдержадміністрація  (для Івано-Франків-
ської обласної військової адміністрації)

1 351 395

Київська облдержадміністрація  (для Київської обласної вій-
ськової адміністрації)

1 092 120

Кіровоградська облдержадміністрація  (для Кіровоградської 
обласної військової адміністрації)

1 811 400

Львівська облдержадміністрація  (для Львівської обласної  
військової адміністрації)

1 852 485

Миколаївська облдержадміністрація  (для Миколаївської  
обласної військової адміністрації)

2 137 770

Одеська облдержадміністрація (для Одеської обласної військо-
вої адміністрації)

1 355 925

Полтавська облдержадміністрація (для Полтавської обласної 
військової адміністрації)

3 126 870

Рівненська облдержадміністрація  (для Рівненської обласної 
військової адміністрації)

1 290 690

Сумська облдержадміністрація  (для Сумської обласної  
військової адміністрації)

460 560

Тернопільська облдержадміністрація  (для Тернопільської  
обласної військової адміністрації)

1 195 425

Харківська облдержадміністрація  (для Харківської обласної 
військової адміністрації)

2 832 915

Хмельницька облдержадміністрація (для Хмельницької облас-
ної військової адміністрації)

2 361 765

Черкаська облдержадміністрація  (для Черкаської обласної  
військової адміністрації)

1 874 520

Чернівецька облдержадміністрація  (для Чернівецької обласної 
військової адміністрації)

683 760

Чернігівська облдержадміністрація  (для Чернігівської  облас-
ної військової адміністрації)

514 365

Мінрегіон для Київської міської державної адміністрації  
(Київської міської військової адміністрації)

175 140
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Повідомлення про підозру Радзеховському Олександру Петровичу
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за по-

годженням із Запорізькою обласною прокуратурою, у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000115 від 01.04.2022, відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 
276-278, 480, 481 КПК України складено повідомлення про підозру громадянину Укра-
їни Радзеховському Олександру Петровичу 09.12.1974 р.н., у тому, що він не пізні-
ше 10.04.2022, будучи проросійськи налаштованою особою, перебуваючи на терито-
рії м. Енергодар Запорізької області, яке з 03.03.2022 є тимчасово окупованою зброй-
ними формуваннями держави агресора - російської федерації територією, діючи умис-
но, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, 
прийняв пропозицію невстановлених представників іноземної держави — одного із зф 
рф, серед яких представник зф рф, який представляється як Бердов Максим Анатолі-
йович, та шляхом виконання наданих Радзеховському О. П. доручень і завдань направ-
лених на проведення підривної діяльності проти України та спричинення шкоди суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України, в умовах воєнного стану останній вчи-
няв дії направлені на пошук, збір та передачу інформації представникам зф рф про міс-
ця дислокації підрозділів Збройних Сил України на території Запорізької області, інфор-
мації про патріотично налаштованих мешканців м. Енергодар, які можуть чинити опір 
збройним формуванням держави агресора, задля подальшого психологічно та/або фі-
зичного тиску до них від представників окупаційної влади та вчиняв інші дії на шкоду 
державі України.

Повістка про виклик 
Громадянин України Радзеховський Олександр Петрович 09.12.1974 р.н, зареєстро-

ваний за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Радянська, буд. 19, кв. 7, у від-
повідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 19.09.2022 на 
09 годину 00 хвилин та 20.09.2022 на 09 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру за ч. 2 
ст. 111 КК України, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000000115 від 01.04.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а 
також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Печерським районним судом міста Києва 13.09.2022 постанов-
лено ухвалу у судовій справі № 757/23645/22-к, відповідно до зміс-
ту резолютивної частини якої надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12022000000000217 від 16.02.2022 стосовно підозрюваного Ля-
шенка Дмитра Миколайовича, 11.07.1986 року народження, уроджен-
ця м. Горлівка, Донецька область, громадянина України, проживаючо-
го за адресою: м. Горлівка, вул. 40 років України, буд. 76, кв. 17, До-
нецька область, раніше не судимого, за підозрою Ляшенка Олексан-
дра Анатолійовича, 11.08.1978 року народження, уродженця м. Гор-
лівка, Донецька область, громадянина України, проживає за адресою: 
м. Горлівка, вул. Шапошникова, буд. 8, кв. 21, Донецька область, рані-
ше не судимого, за підозрою Веріча Дмитра Миколайовича, 18.10.1975 
року народження, уродженця м. Горлівка, Донецька область, грома-
дянина України, проживає за адресою: м. Горлівка, вул. Коротченка, 
буд. 151, Донецька область, раніше не судимого, за підозрою Барабаш 
Сергія Дмитровича, 13.03.1985 року народження, уродженця с. Черво-
ний берег, Солікамського району, Пермської області, РФ, громадяни-
на України, проживає за адресою: м. Горлівка, вул. Данченко, буд. 14,  
кв. 41, Донецька область, раніше не судимого, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
28 ч. 1 ст. 438 КК України та за підозрою Соболева Сергія Миколайо-
вича, 11.07.1977 року народження, уродженця м. Горлівка, Донецька 
область, громадянина України, проживає за адресою: м. Горлівка, вул. 
Соколовського, буд. 17, кв. 76, Донецька область, раніше не судимо-
го, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,   
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст оголошення розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький    15 вересня 2022 року

Громадянин України Бахмет Сергій Анатолійович, 
31.10.1980 року народження, відповідно до ст. ст. 111, 112, 
276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільно-
му зайнятті громадянином України посади в незаконних су-
дових або правоохоронних органах, створених на тимча-
сово окупованій території, у кримінальному провадженні  
№ 42022132590000034 від 08.07.2022.

Повний текст повідомлення про підозру розміщувати-
меться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального досудового розслідування» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України виклика-
ється громадянин України Бахмет Сергій Анатолійович, 
31.10.1980 р.н., о 10 годині 00 хвилин 20, 21 вересня та 22 
вересня 2022 до Луганської обласної прокуратури за адре-
сою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Со-
борна, 5-а, для вручення письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному проваджен-
ні №42022132590000034 від 08.07.2022, допиту у якості пі-
дозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вка-
зані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                       15 вересня 2022 року
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-

нецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ярушкевич Сергій Олек-
сандрович за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні — заступником на-
чальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування те-
риторіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагля-
ду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу 
з організованою та транснаціональною злочинністю Луганської обласної прокуратури Ткачу-
ком Андрієм Вячеславовичем, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000298 від 19.07.2022 та вста-
новивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 
276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:
Скорому Андрію Михайловичу, 28 серпня 1967 р.н., громадянину України, уроджен-

цю м. Лисичанськ Луганської області, зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Сєдова, 32 про підозру у добровільному зайнятті громадянином України по-
сади — «виконувача обов’язків голови Адміністрації м. Лисичанська ЛНР», пов’язаної з вико-
нанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному 
органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адмі-
ністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального проку-
рора https://www.gp.gov.ua у рубриці (розділі) «Повістки про виклик».

Письмове повідомлення про підозру склав та вручив: Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Ярушкевич С. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
місто Дніпро                      15 вересня 2022 року
Громадянин України Скорий Андрій Михайлович, 28.08.1967 року народження, зареєстро-

ваний та проживаючий за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Сєдова, б. 32, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України виклика-
ється у кримінальному провадженні № 22022130000000298 від 19.07.2022 до слідчого в ОВС 
2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях Ярушкевича Сергія Олександровича, за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, б. 7 на 19.09.2022 о 10:00, на 20.09.2022 о 
10:00, на 21.09.2022 о 10:00 для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості підозрюваного, у зазначеному кримінально-
му провадженні.

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0668468154, lug.prok.office@gmail.com.

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування у кримінальному провадженні  

№ 62022100130000548 від 26.08.2022 за підозрою Ертмана В. М. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  

ч. 7 ст. 111-1 КК України

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється 
підозрюваний Ертман Володимир Миколайович,  03.10.2000 
р.н., проживаючий за адресою: Донецька область, Новоазов-
ський район, с. Приморське, вул. Октябрська, 31, про те, що 
15.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінально-
му провадженні № 62022100130000548 від 26.08.2022, в якому 
йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, бу-
де завершено. У зв’язку із чим, Ви, Ертман В. М. маєте право на 
ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у пері-
од часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 19.09.2022 у приміщен-
ні ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, 
(каб. 240), а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повин-
ні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує-
те використовувати, як доказ у суді. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Петрушова Валерія Анатоліївна, 23.04.2002 

року народження, проживаюча за адресою: Луганська об-
ласть, Новопсковський район,  смт. Новопсков, вул. Україн-
ська, 208, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, 
вул. О. Теліги, буд. 8, (каб. 241) до старшого слідчого 3 СВ ТУ 
ДБР у м. Києві Єрмакова Ю. І., як підозрюваній у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України 19.09.2022 об 11:00 год. (для допиту в якості підозрю-
ваної та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Текст повістки про виклик розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/ 
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування у кримінальному провадженні  

№ 62022100130000549 від 26.08.2022 за підозрою Іванова В. І. 
 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  

ч. 7 ст. 111-1 КК України

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється під-
озрюваний Іванов Володимир Іванович, 28.03.1963 р.н., про-
живаючий за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, про-
спект Металургів, 88, кв. 129, про те, що 15.09.2022 спеці-
альне досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022100130000549 від 26.08.2022, в якому йому повідо-
млено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України — завершено. У 
зв’язку із чим, Ви, Іванов В. І. маєте право на ознайомлення із 
матеріалами досудового розслідування у період часу з 09 год. 
00 хв. до 18 год. 00 хв. 19.09.2022 у приміщенні ТУ ДБР у м. Ки-
єві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 240), а також 
в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити сторо-
ні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовува-
ти, як доказ у суді. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Бортнік Катерина Валеріївна, 12.12.2001 ро-

ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Сватівський район, смт. Білокуракине, вул. Центральна 
8, кв. 12 на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, 
вул. О. Теліги, буд. 8, (каб. 241) до старшого слідчого 3 СВ ТУ 
ДБР у м.Києві Єрмакова Ю. І., як підозрюваній у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України 19.09.2022 о 12:00 год. (для допиту в якості підозрюва-
ної та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Текст повістки про виклик розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/ 
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Плис Віталій Іванович, 28.11.1961 року народження, уродженець с. Кам’янка Старобільського району 
Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Кам’янка, вул. 
Пульного, буд. 28, кв. 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України виклика-
ється у кримінальному провадженні №42022132580000074 від 25.05.2022 до слідчого відділу 3 управління ( з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 
7, кабінет 131 на 20.09.2022 об 11:00, на 21.09.2022 об 11:00, на 22.09.2022 об 11:00, для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підо-
зрюваного, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Прокурор у кримінальному провадженні — Перший заступник керівника  
Старобільської окружної прокуратури Луганської області, Євген СУКАЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрювана Олефіренко Вікторія Олександрівна, 08.02.2002 року народження, місце реє-
страції: Луганська область, Старобільський район, смт Білолуцьк, вул. Степна 49А, на підставі 
ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, 
(каб. 241) до старшого слідчого 3 СВ ТУ ДБР у м.Києві Єрмакова Ю. І., як підозрюваній у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 19.09.2022 о 
13:00 год. (для допиту в якості підозрюваної та інших процесуальних дій). 

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

Текст повістки про виклик розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора 
у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/ povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 
досудового розслідування стосовно підозрюваного КОЗИНСЬКОГО Ф. Г.

 Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Н. В. 
13.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 52019000000001110 від 
10.12.2019 стосовно Козинського Фелікса Григоровича 28.11.1976 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, вул. Архітектора Дольника, буд. 15, кв. 4, підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 4, 
5 ст. 191 КК України.  

Повістка про виклик

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Ко-
зинського Фелікса Григоровича, 28.11.1976 р.н., зареєстрованого за 
адресою: вул. Архітектора Дольника, буд. 15, кв. 4, м. Дніпро, Дніпропе-
тровська область, 19 вересня 2022 року о 10 год. 00 хв. до Національно-
го антикорупційного бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) до 
детектива Національного бюро Черкашина В. В. (тел.: 0988826268) для 
допиту як підозрюваного та вручення копії клопотання про обрання за-
побіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному про-
вадженні № 52019000000001110 від 10.12.2019.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадян-
ка України Завертиленко Катерина Геннадіївна, 13.07.1998 року наро-
дження, о 10 годині 00 хвилин 20, 21, 22 вересня 2022 року до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, площа Шевченка, 7, для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000102 
від 21.07.2022, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України. 
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва Аксьонової Н. М. 

від 12.09.2022 (Справа № 760/11616/22, у провадженні № 1-кс/760/3663/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022101110000133 від 17.05.2022 щодо Кота Юрія Володимировича, 23.01.1976 року на-
родження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кот Юрій Володимирович, 23.01.1976 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 19.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 22022101110000133 за ч. 2 ст. 111 КК України під час здійснення спеціального досудо-
вого розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика Сергія Олеговича за адресою: м. Ки-
їв, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а також проведенні інших слід-
чих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з ними, отримання 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022101110000133. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кот Юрій Володимирович, 23.01.1976 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 20.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 22022101110000133 за ч. 2 ст. 111 КК України під час здійснення спеціального досудо-
вого розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика Сергія Олеговича за адресою: м. Ки-
їв, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а також проведенні інших слід-
чих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з ними, отримання 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022101110000133. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кот Юрій Володимирович, 23.01.1976 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 21.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 22022101110000133 за ч. 2 ст. 111 КК України під час здійснення спеціального досудо-
вого розслідування до старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика Сергія Олеговича за адресою: м. Ки-
їв, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а також проведенні інших слід-
чих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з ними, отримання 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022101110000133. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, гро-
шове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та відкриття 
стороні захисту матеріалів досудового розслідування

Підозрюваний Кургун Ярослав Романович, 29.10.1981 р.н., 
останнє відоме місце проживання: вул. Дмитрівська, буд. 45, 
кв. 5, м. Київ, відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідо-
мляю, що 12.09.2022 досудове розслідування у кримінально-
му провадженні № 52018000000000098 від 12.02.2018, у ме-
жах якого Вам повідомлено про підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 
КК України, завершено та Вам надано доступ до матеріалів до-
судового розслідування.

У зв’язку з цим, Ви маєте право ознайомитися з матеріала-
ми досудового розслідування вказаного кримінального про-
вадження, скопіювати або відобразити їх відповідним чином, 
у т.ч. будь-які речові докази або їх частини, документи або ко-
пії з них.

Для ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження Вам необхідно прибути до адміністративного примі-
щення Національного антикорупційного бюро України, яке 
розташоване за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, буд. 
3, до детектива Третього відділу детективів Другого підрозді-
лу детективів Головного підрозділу детективів Національного 
антикорупційного бюро України Кривов’яза Дмитра Олексан-
дровича (службовий кабінет № 453/2, тел. +38(044) 364-42-
99) або інших детективів, які входять до складу слідчої групи. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали  

про здійснення спеціального досудового розслідування 
стосовно підозрюваної Соломки Я. О.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Пол-
тави від 12.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022170020000494 від 19.07.2022 стосовно Соломки Яни 
Олександрівни, 04.12.1990 р.н., місце проживання: Харківська 
область, місто Ізюм, проспект Незалежності, 67, кв. 33; місце 
реєстрації: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Плужніка, 
10, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Соломка Яна Олександрівна, 04.12.1990 р.н., місце про-
живання: Харківська область, місто Ізюм, проспект Незалеж-
ності, 67, кв. 33; місце реєстрації: Харківська область, місто  
Ізюм, вулиця Плужніка, 10, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитись 20.09.2022; 21.09.2022 
о 10 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 про-
цесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Стяжкін Даніїл Олександрович, 
11.11.1993 р.н., у відповідності до вимог ст. 111, 135, 278 КПК 
України Вам повідомляється про підозру у кримінальному 
провадженні № 2202213000000177 від 26.05.2022, у вчинені 
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
тобто добровільне зайняття громадянином України посади в 
незаконному правоохоронному органі, створеному на тимча-
сово окупованій території та державна зрада.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені зо-
крема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Стяжкін Даніїл Олександрович, 11.11.1993 
р.н., місце реєстрації: м. Луганськ, квартал 50 років Жов-
тня, буд. 36, кв. 2, згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 19, 20, 21 вересня 2022 р. о 10 год. до УСБУ у  
Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слід-
чого Лемещука А. І., тел. (0432)599305, для отримання пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України та проведен-
ня інших процесуальних дій у к/п № 2202213000000177 від 
26.05.2022. Поважні причини неприбуття на виклик викладені 
у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Артур ЛЕМЕЩУК

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста 
Одеси від 13.09.2022 (справа № 520/3633/17) надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування стосов-
но підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України Днепров-
ської Галини Іванівни, 01.05.1965 року народження, остання 
відома адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Академіка Корольо-
ва, 104, кв. 106, на теперішній час без реєстрації на території 
України, яка переховується від слідства та суду, та оголошена 
у міжнародний розшук.

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  

для надання доступу до матеріалів досудового  
розслідування

Викликається Днепровська Галина Іванівна, 01.05.1965 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання на терито-
рії України: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 104, кв. 106).

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися о 12.00 годині 16 вересня 2022 року, 12.00 
годині 19 вересня 2022 року до прокурора Київської окруж-
ної прокуратури м. Одеси Колєсніченко А. О. (0487050897) за 
адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 10 для повідомлення про 
завершення досудового розслідування та надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування № 12013170480003022 
від 24.05.2013. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачено статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов) споживчого 
кредитування позичальників АТ «Укрсиббанк» з можливістю відкриття та комплексного розрахунково-касового 
обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті 
«Урядовий кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

Доповнено підпункт 10.2.2.2.  глави 10 розділу II наступним абзацем:
«По закінченню терміну дії «кредитних канікул», для власників Кредитних карток, щодо яких застосовувалися 

«кредитні канікули», передбачені в абзаці першому пункту 10.2.2.2 Правил, та які,  в результаті перенесених пла-
тежів мають накопичення сум до сплати (Мінімальних сум поповнення Карткового рахунку), Банк задля змен-
шення навантаження для таких Позичальників, починаючи з  серпня 2022 року, має право  змінити складову 
формули розрахунку Мінімальної суми поповнення Карткового рахунку, що наведена в п.7.1.10 Правил, а саме 
при розрахунку Мінімальної суми поповнення карткового рахунку перша складова суми П — поповнення за по-
точний період, зазначена в абзаці 4 пункту 7.1.10, може бути менше ніж 100% від суми нарахованих процентів та 
комісій за попередній місяць і місяці, у яких були застосовані кредитні канікули. Про зменшення розміру відсотка 
від суми нарахованих процентів та комісій, що буде закладений при розрахуванні Мінімальної суми поповнення 
карткового рахунку в таких випадках, Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення йому Повідомлення, 
у якому зазначається інформація щодо застосування таких змін, в тому числі строк дії змін в розрахунку Міні-
мальної суми поповнення. Наступні повідомлення про Мінімальну суму поповнення, що підлягає сплаті, будуть 
формуватися з врахуванням нових умов протягом строку дії змін в розрахунку Мінімальної суми поповнення». 

Датою публікації змін до вищезазначених Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому 
виданні, а саме: 15.09.2022 р. Дата початку дії змін до Правил є — 15.09.2022 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —  
Начальник Юридичного департаменту Полянчук О. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Ма-

ковецький Євген Валентинович, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України, повідомляє про 
зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру Павлову Юрію Вікторовичу, 02.06.1983 р.н., 
який народився в м. Севастополь, АР Крим, громадянину України, раніше не судимому, проживаючому за адре-
сою — вул. Жовтневої революції, 37, кв. 55, м. Севастополь, АР Крим, Україна, у кримінальному провадженні 
№ 42015150410001243 від 23.02.2015 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 408 КК України (Дезертирство — нез’явлення на службу у разі переведення, з метою ухили-
тися від військової служби) та ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада — діяння, умисно вчинене громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еко-
номічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту).

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення 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
Відповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Павлову Юрію Вікторови-
чу, 02.06.1983 р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Жовтневої революції, 37, кв. 55, м. Севастополь, АР 
Крим, Україна) необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Миколаєві, (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18; к.т. +38(0512)37-97-99) 26.09.2022 о 10:00 год., 27.09.2022 
о 10:00 год. та 28.09.2022 о 10:00 год. для отримання у кримінальному провадженні № 42015150410001243 від 
23.02.2015 письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, допиту в якості підозрю-
ваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Миколаєві, Сергій МАТВІЄНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ 
 ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 12.09.2022 (судова справа № 757/23349/22-к) за-

доволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 62022000000000260  стосовно підозрюваного Бондарева Григорія Сергійовича, 
29.04.2001 р.н., громадянина України, який зареєстрований за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, с. Бах-
мутівка, вул. Радгоспна, буд. 19-А.

У зв’язку з ухваленим судовим рішенням про здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному 
провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваному Бондареву Григорію Сергійовичу, 
29.04.2001 р.н. повідомляємо, що вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 19.09.2022, на 10 год. 00 хв. 20.09.2022, на 10 
год. 00 хв. 21.09.2022 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симо-
на Петлюри, 15, кабінет 302, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022000000000260 
від 13.05.2022, а також проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам необхід-
но з’явитись на 10 год. 00 хв. 23.09.2022 та на 10 год. 00 хв. 26.09.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138-139 КПК України, у томі числі: можливість 
застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судовго розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 044-365-40-00, info@dbr.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими 
протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Карпов Е. О., розглянувши мате-
ріали кримінального провадження № 42016000000003672 від 24.11.2016, за погодженням із про-
курором відділу Офісу Генерального прокурора Саричевим Д.Д., відповідно до ст.ст. 40, 42, 110,  
276-279 КПК України 13.09.2022 повідомив Курінному Анатолію Володимировичу, 24.04.1959 ро-
ку народження, уродженцю м. Донецьк, громадянину України, який зареєстрований за адресою: 
вул. Орджонікідзе, 8, кв. 2 м. Донецьк, останні відомі місця проживання: вул. Орджонікідзе, 8, кв. 2  
м. Донецьк, та вул. Носулі, 18, м. Костянтинівка, Донецька область, раніше не судимому, про змі-
ну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365 (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, 
ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011) КК України.

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

Слідчий ДБР Е. Карпов 
(044) 365 40 00
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Повідомлення
Повідомляємо засуджених: Бєдуліна Ігоря Віталійовича, 20.02.1965 р. н., Бу-

рякова Олександра Анатолійовича, 28.08.1970 р. н., Виноградова Миколу Олексі-
йовича, 16.05.1979 р. н., і Телегіна Дмитра Юрійовича, 17.11.1992 р. н., що кри-
мінальне провадження за касаційними скаргами захисника Гаврилюка Р. А. в ін-
тересах засудженого Бєдуліна І. В. та захисника Толокольнікова С. В. в інтере-
сах засудженого Виноградова М. О. на вирок Лисичанського міського суду Лу-
ганської області від 18 травня 2020 року та ухвалу Луганського апеляційного су-
ду від 05 жовтня 2020 року щодо Бєдуліна Ігоря Віталійовича, Виноградова Ми-
коли Олексійовича, Телегіна Дмитра Юрійовича та Бурякова Олександра Анатолі-
йовича призначено до касаційного розгляду Великою Палатою Верховного Суду 
на 12 жовтня 2022 року о 10:00.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Верховного Суду за адресою: міс-
то Київ, вул. Пилипа Орлика, 8.

Суддя Леонід ЛОБОЙКО

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального 

округу Стаценко О. С. заведена спадкова справа після смер-

ті Тріскач Миколи Григоровича, 06.06.1961 року народжен-

ня, який помер 06.01.2022 року. Спадкоємцям необхідно 

з’явитися до нотаріуса за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 

49, тел.(050) 363-33-66. У випадку неявки свідоцтво про пра-

во на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно при-

йняли спадщину. 

Втрачене посвідчення громадянина, потерпілого від Чор-
нобильської катастрофи, категорії 1 серії А № 316705 від 
09.07.2018 року та вкладка до нього № 713886 від 09.07.2018 
року, видане Київською обласною державною адміністрацією 
на ім’я Репік Сергій Володимирович, вважати недійсним.

Повідомлення про підозру
Громадянка України Чернявська Ольга Вікторівна, 13.05.1980 року на-

родження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 12020080000000289 від 29.07.2020 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться 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.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Чернявська Ольга Вікторівна, 13.05.1980 року народження, громадянка 
України, проживаюча  за адресою: Запорізька область, Пологівський район, 
м. Токмак, вул. Шевченка, буд. 54, кв. 26, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 10 год 00 
хв до 17 год 00 хв 19.09.2022, 22.09.2022 до Запорізької обласної прокура-
тури (вул. Матросова, 29а, м. Запоріжжя) для вручення Вам повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України та допиту Вас в якості підозрюваного, у кри-
мінальному провадженні № 12020080000000289 від 29.07.2020.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокурора, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Громадянка України Бикова Яна Володимирівна, 17.10.1983 року на-

родження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 12020080000000289 від 29.07.2020 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться 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.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Бикова Яна Володимирівна, 17.10.1983 року народження, громадянка 
України, проживаюча  за адресою: Запорізька область, Пологівський район, 
м. Токмак, вул. Володимирівська, буд.19, кв. 31, у відповідності до ст. ст. 
133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 
10 год 00 хв до 17 год 00 хв 19.09.2022, 22.09.2022 до Запорізької обласної 
прокуратури (вул. Матросова, 29а, м. Запоріжжя) для вручення Вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 203-2 КК України та допиту Вас в якості підозрюваного, у кримі-
нальному провадженні № 12020080000000289 від 29.07.2020.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокурора, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Компанієць Олександр Володимирович, 06.11.1978 

року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК 
України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 12020080000000289 від 29.07.2020 у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться 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.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Компанієць Олександр Володимирович, 06.11.1978 року народження, 
громадянин України, проживає за адресою: Запорізька область, Пологів-
ський район, с. Нове, вул. Центральна, буд. 7, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 10 год 
00 хв до 17 год 00 хв 19.09.2022, 22.09.2022 до Запорізької обласної проку-
ратури (вул. Матросова, 29а, м. Запоріжжя) для вручення Вам повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України та допиту Вас в якості підозрюваного, у 
кримінальному провадженні № 12020080000000289 від 29.07.2020.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокурора, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Громадянин України Самусенко Ігор Анатолійович, 17.02.1989 року на-

родження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 12020080000000289 від 29.07.2020 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться 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.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Самусенко Ігор Анатолійович, 17.02.1989 року народження, громадя-
нин України, проживає за адресою: Запорізька область, Пологівський ра-
йон, м. Молочанськ, вул. Вокзальна, буд. 62а, кв. 23, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в пері-
од часу з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв 19.09.2022, 22.09.2022 до Запорізь-
кої обласної прокуратури (вул. Матросова, 29а, м. Запоріжжя) для вручен-
ня Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України та допиту Вас в якос-
ті підозрюваного, у кримінальному провадженні № 12020080000000289 від 
29.07.2020.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокурора, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Громадянка України Хробуст Людмила Павлівна, 07.08.1977 року на-

родження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№ 12020080000000289 від 29.07.2020 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватимуться 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.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Хробуст Людмила Павлівна, 07.08.1977 року народження, громадянка 
України, проживаюча  за адресою: Запорізька область, Пологівський район, 
м. Токмак, вул. Садова, буд.53, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139, 297-
5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 10 год 00 хв до 17 
год 00 хв 19.09.2022, 22.09.2022 до Запорізької обласної прокуратури (вул. 
Матросова, 29а, м. Запоріжжя) для вручення Вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 203-2 КК України та допиту Вас в якості підозрюваного, у криміналь-
ному провадженні № 12020080000000289 від 29.07.2020.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокурора, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України.

№ 51-1233км22

Повідомлення
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засудже-

ним Плотницькому Ігорю Венедиктовичу, Патрушеву Андрію Олександро-
вичу та Гуреєву Олександру Васильовичу, що розгляд кримінального про-
вадження за касаційною скаргою представника потерпілих — адвоката По-
госяна В. Е. на вирок Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська від 15 березня 2021 року та ухвалу Дніпровського апеляційного 
суду від 24 січня 2022 року призначено на 11:40 год 18 жовтня 2022 року.

Судове засідання відбудеться у Касаційному кримінальному суді Верхо-
вного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Суддя Сергій СЛИНЬКО

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна) ПАТ «Промінвестбанк»
Номери лотів: G24N021290-G24N021301
Найменування активу/стислий опис ак-
тиву

Велосипеди, водяні велосипеди  
та човни

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 20.09.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення  

відкритих торгів (аукціону) по кожному 
лоту вказується на веб сайті:  
https://prozorro.sale/

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

www.fg.gov.ua/passport/51587

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ІРІСХАНОВА А. З.

Громадянин Російської Федерації Ірісханов Анвар Зулумханович, 
26.11.1985 року народження, останнє відоме місце проживання: Ро-
сійська Федерація, Оренбурзька область, с. Тоцьке — 4, повідомля-
ється про те, що йому необхідно з’явитися 28.09.2022 о 10 год. 00 хв. 
до Бобровицького районного суду Чернігівської області, за адресою: 
вул. Незалежності, 47, м. Бобровиця, Ніжинського району, Чернігів-
ської області, для участі у підготовчому судовому засіданні з розгля-
ду справи про його обвинувачення за ч. 1 ст. 438 КК України (справа  
№ 1-кп/729/81/22, суддя Булига Н. О.) 

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Бобровиць-
кого районного суду Чернігівської області —  https://bb.cn.court.gov.ua/.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ В СУД ОБВИНЯЕМОГО ИРИСХАНОВА А. З.

Гражданин Российской Федерации Ирисханов Анвар Зулумхано-
вич, 26.11.1985 года рождения, последнее известное место житель-
ства: Российская Федерация, Оренбургская область, с. Тоцкое — 4, 
уведомляется о том, что ему необходимо явиться 28.09.2022 в 10 час. 
00 мин. в Бобровицкий районный суд Черниговской области, по адре-
су: ул. Независимости, 47, г. Бобровица, Нежинского района, Черни-
говской области, для участия в подготовительном судебном заседа-
нии о рассмотрении дела по его обвинению в совершении преступле-
ния предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (дело № 1-кп/729/81/22,  
судья Булыга Н. О.). 

Полную информацию можно найти на официальном сайте Бобро-
вицкого районного суда Черниговской области — https://bb.cn.court.
gov.ua/.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Дідиченко Єгора Васильовича 
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дні-

пропетровської області від 12.09.2022 (справа №183/5679/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Діди-
ченко Єгора Васильовича, 18.02.1994 р.н., у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000085 від 30.03.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 20.09.2022, 
21.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до Старшого слідчого Другого СВ ТУ 
ДБР, розташованого в м. Краматорську, Завадського О. В. (м. Дніпро, про-
спект Гагаріна, б. 26) для участі у допиті у статусі підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42022131610000085 від 30.03.2022 за ознака-
ми вчинень кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 4 ст. 408, ч. 2  
ст. 111 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручен-
ня повідомлення про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

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

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ — 
журналу «Український ревматологічний журнал», серія та номер 

КВ №17830-6680 ПР від 04.02.2011 р. 
вважати втраченим та недійсним.

Розшукуються спадкоємці Мяснікова Германа Георгійовича, 1963 р.н., 
померлого 21 жовтня 2021 року. Звертатися в місячний термін з дня опу-
блікування оголошення за адресою: 63202, Харківська обл., смт Нова Во-
долага, вул. Горького, 1-А, тел. (05740) 45801, нотаріус Крючкова Л. А.
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