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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 вересня 2022 року
USD 36.5686 EUR 36.4607 PLN 7.7288 / AU 60925.85 AG 697.18 PT 32602.74 PD 76920.22

за 1 долар США за 1 євро за 1 злотий за 1 тройську унцію

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2023 рік – безкоштовна.

Розпочато передплату на 2023 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
На рік          480 грн    840 грн  

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:
«Щиро вдячний 

представникам 26 країн, 
які проголосували за 

таке рішення! Закликаю 
країни, які утримались, 

запобігти 
поширенню 

вірусу ядерного 
тероризму».

Урожай зібрано з 61% 
площ

АПК. На середину вересня збирання зернових та зернобобо-
вих культур проведено на площі 6 млн 770 тис. га (61%), намоло-
чено 26 млн тонн зерна: пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), з 
урожайністю 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн тонн; ячменю обмо-
лочено 1,6 млн га (100%), з урожайністю 34,7 ц/га намолочено 
5,5 млн тонн; гороху обмолочено 109,4 тис. га (98%), з урожай-
ністю 22,9 ц/га намолочено 250,7 тис. тонн; кукурудзи на зерно 
обмолочено 12,2 тис. га (0,3%), з урожайністю 52,3 ц/га намоло-
чено 63,7 тис. тонн; гречки обмолочено 40,5 тис. га (34%), з уро-
жайністю 14,4 ц/га намолочено 58,5 тис. тонн; проса обмолоче-
но 25,9 тис. га (58%), з урожайністю 22,7 ц/га намолочено 58,6 
тис. тонн.

Триває збирання соняшнику та сої. Соняшник аграрії зібра-
ли на площі 478 тис. га (10%), намолотили 924 тис. тонн насін-
ня. Збирання сої проведено на площі 71,5 тис. га (5%), намоло-
чено 172 тис. тонн. Збирання ріпаку завершено: на площі 1 млн 
92 тис. га (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння з урожайніс-
тю 28,6 ц/га.

500 млн євро
отримала Україна від ЄІБ в межах 

загального пакета на суму 1,59 млрд 
для фінансування дефіциту бюджету та 

макроекономічної стабільності 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль розповів про застосування інструментів, 
завдяки яким зростуть надходження бюджету  
без збільшення податків

Уряд підвищуватиме 
економічну та фінансову 
самодостатність країни

Міністр енергетики про резолюцію Ради керуючих 
МАГАТЕ, що росія повинна залишити ЗАЕС
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ГОТУЄМОСЯ ДО ЗИМИ

В Україні 16 вересня 
вшановують пам’ять 
вітчизняних журналістів, 
загиблих під час виконання 
службових обов’язків 

ЖАЛОБА

Як на Рівненщині 
опікуються 
переселенцями і 
прийматимуть нових з 
деокупованих територій 6 

ДОКУМЕНТИ

Проєкт 
Закону України 
«Про Державний 
бюджет України 
на 2023 рік»
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Могільняка Я. І.

Ухвалою слідчого судді Мар’їнського районного суду Донецької об-
ласті 09.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 12021050000000649 
від 01.09.2021 стосовно Могільняка Ярослава Івановича, 25.09.1983 
року народження, місце мешкання: Донецька область, м. Маріуполь,  
вул. Лютнева, буд. № 181, підозрюваного у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Могільняка Я. І. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Могільняк Ярослав Іванович, 25.09.1983 року наро-

дження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022 об 11:00 до від-
ділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового кабінету № 50 ВП № 1 
Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 52), для завершення досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального ак-
ту з додатками у кримінальному провадженні № 12021050000000649 від 
01.09.2021 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Садигова Т. Ф.

Ухвалою слідчого судді Мар’їнського районного суду Донецької об-
ласті 09.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 12021050000000649 
від 01.09.2021 стосовно Садигова Тамерлана Фазаіл Огли, 23 листопа-
да 1996 року народження, місце мешкання: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Купріна, б. 7, кв. 4, підозрюваного у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 393 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Садигова Т. Ф. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Садигов Тамерлан Фазаіл Огли, 23 листопада 1996 ро-

ку народження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022 об 11:00 до 
відділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового кабінету № 50 ВП № 1 
Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 52), для завершення досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального ак-
ту з додатками у кримінальному провадженні № 12021050000000649 від 
01.09.2021 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 393 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Касумова Е. Е.

Ухвалою слідчого судді Мар’їнського районного суду Донецької об-
ласті 09.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 12021050000000649 від 
01.09.2021 стосовно Касумова Еміля Елмановича, 11 серпня 1995 року 
народження, місце мешкання: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гро-
мової, 15, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, 
ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 393 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Касумова Е. Е. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Касумов Еміль Елманович, 11 серпня 1995 року наро-

дження, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022 об 11:00 до від-
ділу СУ ГУНП в Донецькій області (службового кабінету № 50 ВП № 1 
Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 52), для завершення досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального ак-
ту з додатками у кримінальному провадженні № 12021050000000649 від 
01.09.2021 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст. 146, ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 393 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.09.2022 на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 12022050000000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2022 стосов-
но громадянина Полтарака Іллі Ілліча, 20.08.1986 року народження, який на теперішній час перебуває 
на тимчасово окупованій території Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, Маріупольський район, с. Малоянісоль, пров. Шкільний, буд. 2, актуальне місце проживання яко-
го не встановлено, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

Повний текст ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування розміщується 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 Полтарака І. І. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Полтарак Ілля Ілліч, 20.08.1986 року народження, громадянин України, який на тепе-
рішній час перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, останнє відоме місце реє-
страції: Донецька область, Маріупольський район, с. Малоянісоль, пров. Шкільний, буд. 2, актуальне 
місце проживання якого не встановлено, відповідно до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 22.09.2022 о 9 годині 00 хвилин до службового кабінету Донецької обласної прокурату-
ри, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях капітана юстиції Бурикіна В.В. (номер телефону +380664895274), за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для повідомлення про завершення до-
судового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 12022050000000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2022, в 
якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України.

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

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

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного  

Царевського Іллі Ігоровича

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області від 15.09.2022 (спра-
ва №183/5682/22) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування стосовно Царевського Іл-
лі Ігоровича, 31.12.1991 р.н., у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000191 від 15.04.2022.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви викликаєтеся на 
29.09.2022, 30.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до Старшого 
слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську, 
Завадського О. В. (м. Дніпро, проспект Гагаріна, б. 26) для участі 
у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000191 від 15.04.2022 за ознаками вчинень 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.408, ч. 2 
ст. 111 КК України, проведенні інших слідчих та процесуаль-
них дій, вручення повідомлення про завершення досудово-
го розслідування, надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на ви-
клик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Старший слідчий Другого СВ  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 

ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську,  
Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Повідомлення про підозру

м. Харків                            15 вересня 2022 року

Александрова Юлія Вікторівна, 14.02.1985 р.н., громадянка 

України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, 

Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000379 від 

31.05.2022 повідомляється про підозру у вчиненні криміналь-

ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

Александрова Юлія Вікторівна, 14.02.1985 р.н., місце ре-

єстрації і проживання: Харківська область, м. Куп’янськ, мі-

крорайон Ювілейний, 20, кв. 50, відповідно до вимог ст. ст. 

133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 22.09.2022, 

23.09.2022 о 10 год. 00 хв. до другого слідчого відділу (з дис-

локацією у м. Харкові) територіального управління Державно-

го бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адре-

сою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) для до-

питу в якості підозрюваного та проведення інших процесуаль-

них дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Лакомський Іван 
Ярославович за погодженням із заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора Яси-
ром Олександром Миколайовичем відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України по-
відомляє про зміну раніше повідомленої підозри Горбатову В’ячеславу Миколайовичу, 08.06.1976 ро-
ку народження, громадянину України, уродженцю с. Валуйське Станично-Луганського р-ну Луганської 
обл., зареєстрованого за адресою: Луганська обл., Щастинський р-н, с. Валуйське, вул. Гусинівська, 
4-А у кримінальному провадженні № 42022130000000054 від 08.03.2022, а саме про те, що він підо-
зрюється у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та 
інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану, тобто кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщений 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-zminu-ranise-povidomlenoyi-pidozri-
gorbatova-vm.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянин Російської Федерації, депутат Державної Думи Федеральних 
Зборів Російської Федерації 8 скликання Васильєв Володимир Абдуалійо-
вич (Васильев Владимир Абдуалиевич), 11.08.1949 р.н., відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України о 10 год. 00 хв. 21.09.2022, 22.09.2022, 
23.09.2022 Вам необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УСБУ у Хмель-
ницькій області Синявського М. А. за адресою: м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, проце-
суальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження №22022240000000070 від 
05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 110 КК України. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідоми-
ти про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Дніпровський районний суд міс-
та Києва викликає Тихопоя Олек-
сія Олександровича, як обвинува-
ченого на 15 год. 00 хв. 21 вересня 
2022 року у справі за обвинувачен-
ням Тихопоя Олексія Олександрови-
ча, 24.01.1976 року народження, за-
реєстрованого та проживаючого за 
адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Куйбишева, 62, кв. 51, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5, каб. 103. 

Суддя О. М. Козачук

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про визнання такими,  

що втратили чинність, деяких указів 
Президента України

1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 «Про заходи щодо 

розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордон-
ними областями Російської Федерації»;

Указ Президента України від 3 червня 1994 року № 271/94 «Про заходи що-
до розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областя-
ми Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республі-
ки Молдова»;

Указ Президента України від 9 червня 1994 року № 287/94 «Про поширення дії 
Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року «Про заходи щодо роз-
витку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними 
областями Російської Федерації» на Запорізьку обласну державну адміністрацію»;

Указ Президента України від 2 липня 1996 року № 495/96 «Про заходи що-
до розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміж-
ними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської  
Федерації».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
16 вересня 2022 року
№ 653/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2022 р. № 811-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у Повноважній конференції Міжнародного союзу 

електрозв’язку
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у Повноважній конференції Між-

народного союзу електрозв’язку, яка відбудеться 26 вересня — 14 жовтня 2022 р. у  
м. Бухаресті, Румунія, у складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації вносити в разі потреби зміни до персонального складу де-
легації, розподіляти обов’язки між її членами та залучати експертів до участі в її роботі.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у Повноважній конфе-
ренції Міжнародного союзу електрозв’язку, яка відбудеться 26 вересня — 14 жовтня 
2022 р. у м. Бухаресті, Румунія, що додаються (для службового користування).

3. Уповноважити главу делегації Уряду України для участі у Повноважній конферен-
ції Міжнародного союзу електрозв’язку на підписання від імені Кабінету Міністрів Укра-
їни заключних актів Повноважної конференції.

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2022 р. № 811-р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у Повноважній конференції Міжнародного союзу 

електрозв’язку
ЩИГОЛЬ Юрій Федорович — Голова Держспецзв’язку, глава делегації
ВОЛКОВА Юлія Геннадіївна — директор департаменту Адміністрації Держспецзв’язку, 

заступник глави делегації

МЕКЕНЧЕНКО Василь Віталійович — директор департаменту Адміністрації 
Держспецзв’язку, заступник глави делегації

ВАРИКАША Ольга Іванівна — спеціаліст Адміністрації Держспецзв’язку
ВІЩУН Вадим Вячеславович — керівник експертної групи Міноборони
ГАЙДУК Олег Васильович — заступник Міністра оборони з питань цифрового розви-

тку, цифрових трансформацій і цифровізації
ГОНЕНКО Вячеслав Олександрович — завідуючий відділом Секретаріату Кабінету Мі-

ністрів України
ЖИВОТОВСЬКИЙ Олександр Миколайович — Голова Національної комісії, що здій-

снює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 
та надання послуг поштового зв’язку

КАРПЕНКО Людмила Олексіївна — начальник відділу державного підприємства 
«Український державний центр радіочастот» (за згодою)

КЛИМЧУК Софія Юріївна — головний спеціаліст Мінцифри
КОВАЛЕНКО Олексій Олександрович — начальник Центрального управління Гене-

рального штабу Збройних Сил (за згодою)
МАКОВСЬКИЙ Дмитро Васильович — перший заступник Голови Держспецзв’язку
МАЛЬОН Лілія Володимирівна — член Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання по-
слуг поштового зв’язку 

МАЦИК Юрій Йосипович — директор директорату Мінцифри
ПОПЕЛЬНЮК Тарас Вікторович — радник Голови Держспецзв’язку (на громадських 

засадах) (за згодою)
СЕМЕНОВ Олександр Михайлович — старший офіцер Центрального управління Гене-

рального штабу Збройних Сил (за згодою)
СОСЄДСЬКА Марина Андріївна — головний спеціаліст Адміністрації Держспецзв’язку
СТЕЦЕНКО Тарас Олександрович — начальник відділу директорату Мінцифри
УЛАНОВСЬКИЙ Станіслав Володимирович — перший секретар Постійного пред-

ставництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у м. Женеві  
(за згодою)

ФЕДІЄНКО Олександр Павлович — народний депутат України (за згодою)
ХОДАКІВСЬКИЙ Андрій В’ячеславович — начальник управління Центрального управ-

ління Генерального штабу Збройних Сил (за згодою).
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Повідомлення про підозру від 15.09.2022 у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
російської федерації Джуркіна Олексія Сергійовича, 28 жовтня 1979 
року народження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Джуркіна О. С. 

Підозрюваний Джуркін Олексій Сергійович, 28 жовтня 1979 року на-
родження, зареєстрований та проживає за адресою: російська федера-
ція, м. Санкт-Петербург, вул. Земледєльчеська, буд. 5, корп. 2, кв. 559, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 21.09.2022, 22.09.2022, 
23.09.2022 о 12 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, з 
метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення 
про підозру під час здійснення досудового розслідування до слідчого в 
особливо важливих справах 2 відділу 3 управління досудового розслі-
дування Головного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Во-
лодимирівни, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі не-
обхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ

Сообщение о подозрении от 15.09.2022 в уголовном производстве 
№ 42022000000000615 от 24.05.2022 в отношении гражданина россий-
ской федерации Джуркина Алексея Сергеевича, 28 октября 1979 года 
рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Повестка 
о вызове подозреваемого Джуркина А. С.

Подозреваемый Джуркин Алексей Сергеевич, 28 октября 1979 го-
да рождения, зарегистрированный по адресу: российская федерация,  
г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, корп. 2, кв. 559, в соо-
тветствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины, Вам необходимо явиться 21.09.2022, 22.09.2022, 
23.09.2022 в 12 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном произ-
водстве № 42022000000000615 по признакам совершения уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, 
с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения письменного 
уведомления о подозрении при осуществлении досудебного рассле-
дования к следователю по особо важным делам 2 отдела 3 управле-
ния досудебного расследования Главного следственного управления СБ 
Украины Дуле Валентине Владимировне, по адресу: г. Киев, ул. Влади-
мирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяют-
ся меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального 
кодекса Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Повідомлення про підозру від 15.09.2022 у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина ро-
сійської федерації Бусела Микити Петровича, 11 грудня 1982 року наро-
дження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Бусела М. П. 

Підозрюваний Бусел Микита Петрович, 11 грудня 1982 року наро-
дження, зареєстрований та проживає за адресою: російська федерація, 
місто Санкт-Петербург, проспект Юрія Гагаріна, будинок 14, корпус 6, 
квартира 321, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального 
процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 21.09.2022, 
22.09.2022, 23.09.2022 о 12 год. 30 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України, з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового 
повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслідування 
до слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 3 управління досудо-
вого розслідування Головного слідчого управління СБ України Дулі Ва-
лентини Володимирівни, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ

Сообщение о подозрении от 15.09.2022 в уголовном производстве 
№ 42022000000000615 от 24.05.2022 в отношении гражданина россий-
ской федерации Бусела Никиты Петровича, 11 декабря 1982 года рож-
дения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Повестка 
о вызове подозреваемого Бусела Н. П.

Подозреваемый Бусел Никита Петрович, 11 декабря 1982 года рож-
дения, зарегистрированный по адресу: российская федерация, г. Санкт-
Петербург, просп. Юрия Гагарина, д. 14, корп. 6, кв. 321, в соответ-
ствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины, Вам необходимо явиться 21.09.2022, 22.09.2022, 
23.09.2022 в 12 час. 30 мин. как подозреваемому в уголовном произ-
водстве № 42022000000000615 по признакам совершения уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, 
с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения письменного 
уведомления о подозрении при осуществлении досудебного расследо-
вания к следователю по особо важным вопросам 2 отдела 3 управле-
ния досудебного расследования Главного следственного управления СБ 
Украины Дуле Валентине Владимировне, по адресу: г. Киев, ул. Влади-
мирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяют-
ся меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуального 
кодекса Украины: принудительный привод, денежное взыскание.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ми-

колаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Миколаєві, Довбаш Сергій Сергійович за пого-
дженням із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури 
у військовій і оборонній сфері Південного регіону Маковецьким Євге-
ном Валентиновичем, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК Украї-
ни, повідомляє про підозру Батуріну Віталію Ігоровичу, 20.11.1984 р.н., 
який народився у м. Вилково Кілійського р-ну Одеської обл., громадя-
нину України, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючо-
му за адресою: м. Херсон, вул. Бучми, 20, кім. 281-б, який на момент 
вчинення кримінального правопорушення проходив військову служ-
бу за контрактом на посаді начальника служби (оперативний черговий) 
чергової служби військової частини 3056 Національної гвардії Украї-
ни, у військовому званні «лейтенант», у кримінальному провадженні 
№62022150010000078 від 18.03.2022 про те, що він підозрюється у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 (Дезер-
тирство із зброєю, тобто самовільному залишенні місця служби з ме-
тою ухилитися від військової служби, вчиненому в умовах воєнного ста-
ну), ч. 4 ст. 410 (Привласнення військовослужбовцем бойових припасів 
та іншого військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану) та ч. 3  
ст. 436-2 (Виправдовування та заперечення збройної агресії Російської 
Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом 
представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як 
внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання 
правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території Укра-
їни, вчиненому службовою особою) КК України.

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/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» Батуріну Віталію Іго-
ровичу, 20.11.1984 р.н. (останнє відоме місце проживання: Херсонська 
обл., м. Херсон, вул. Бучми, 20, кім. 281-б) необхідно прибути до Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Миколаєві, (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18; к.т. +38(0512)37-97-99) 
22.09.2022 о 10:00 год., 23.09.2022 о 10:00 год. та 26.09.2022 о 10:00 год. 
для отримання у кримінальному провадженні №62022150010000078 від 
18.03.2022 письмового повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 436-2 
КК України, допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих 
(розшукових) та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні

Старший слідчий першого слідчого відділу  
(з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР  

у м. Миколаєві Сергій ДОВБАШ

Повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ «СТАРОН 
УКРАЇНА ЛТД», код ЄДРПОУ 40762201 (далі — Товариство) на 18.10.2022.

1) Цим повідомляємо учасників Товариства про скликання загальних 
зборів учасників Товариства (далі — збори) на вимогу виконавчого орга-
ну Товариства.

2) Збори будуть проведені 18.10.2022 о 10-00 за Київським часом за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Колекторна, 3, офісний центр «Stynergy», 
оф. №215;

3) Затверджено наступний порядок денний зборів:
«1. Про звільнення діючого директора ТОВ «СТАРОН УКРАЇНА ЛТД» Ма-

зура М. О., на підставі його письмової заяви про звільнення від 26.08.2022р.
2. Про призначення нового директора ТОВ «СТАРОН УКРАЇНА ЛТД».
3. Про уповноваження осіб на проведення державної реєстрації зміни 

директора в державному реєстрі».
4) Для участі у зборах учасникам Товариства необхідно мати при собі до-

кументи, що посвідчують особу та документи, які підтверджують право на 
участь у зборах та голосування, засвідчені відповідно до чинного законо-
давства України.

Тел. для довідок: 097-750-15-52.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Слідчий 3 управління досудового розслідування Головного слідчого 

управління Служби безпеки України молодший лейтенант юстиції Бугай 
Юлія Романівна за погодженням із прокурором першого відділу управ-
ління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та під-
тримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органа-
ми безпеки Офісу Генерального прокурора Трушем Сергієм Анатолійо-
вичем відповідно до ст.ст. 2, 36, 40, 135, 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 
КПК України подав клопотання про здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000259 
від 08.06.2022 за підозрою Короля Віталія Борисовича у кримінальному 
правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 114 КК України. 

У зв’язку з цим підозрюваний Король В.Б. 23.09.2022 на 10 год. 00 хв. 
повинен з’явитись до Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська 31 А до слідчого судді Гонтара Д. О., зала 
судового засідання каб. № 306.

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

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., зареєстро-

ваній за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. 
Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово проживала за адресою: м. Одеса, вул. За-
тонського, 24/3, кв.126 необхідно з’явитися в судові засідання, які від-
будуться 21.09.2022 об 11 годині 00 хвилин, 03.10.2022 об 11 годині 00 
хвилин, 20.10.2022 о 13 годині 00 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передба-
чені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріа-

ли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 52021000000000111 від 04 березня 2021 року, за обвину-
ваченням ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодек-
су України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15 лютого 2022 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ. Ухва-
лою колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої суд-
ді Сікори К. О., суддів Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В. від 22 червня 2022 
року зазначене кримінальне провадження № 991/5521/21 постановлено пе-
редати колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої 
судді Білоус І. О., суддів Кравчука О. О., Крука Є. В. для вирішення питан-
ня про його об’єднання з кримінальним провадженням № 991/2367/21 за 
обвинуваченням Дубового Олександра Федоровича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2  
ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України, Бабенка Олега Анатолійовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27,  
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України, Коломійця Анатолія Гамзатовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, у зв’язку з вирішенням питання про об’єднання криміналь-
них проваджень ПОПОВА АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА, яка народилася 05  лип-
ня 1985 року у місті Одесі, зареєстрована за адресою: місто Одеса, вулиця 
Героїв оборони Одеси, будинок 74, квартира 3, проживає за адресою: місто 
Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 85/5, квартира 176, яка об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, викликається у су-
дове засідання, яке відбудеться 22 вересня 2022 року об 11 годині 30 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пе-
ремоги, 41, телефон +380-44-561-26-51, e-mail: inbox@vaks.gov.ua), голо-
вуюча суддя: Білоус І. О., судді: Кравчук О. О., Крук Є. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазна-
чені в статті 138 Кримінального процесуального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному прова-

дженні № 12022050000000627 від 08.07.2022 за ч. 2 ст. 260 КК України, 
встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК 
України.

ПОВІДОМИВ:
Кацелю Сергію Володимировичу, 12 вересня 1996 року народження, 

громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: 
вул. Східна, буд. 1, кв. 34, м.  Красногорівка, Мар’їнський район, Донецька 
область, про підозру в участі у діяльності не передбаченого законами Укра-
їни збройного формування, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кацель Сергій Володимирович, 12 вересня 1996 ро-

ку народження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викли-
кається: 22.09.2022 об 11:00, 23.09.2022 об 11:00, 24.09.2022 об 11:00 до 
слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області, розташованого за адресою: вул. Мандрика, буд. 7, м. Покровськ, 
Донецька область, для отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК 
України, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 12022050000000627 від 08.07.2022.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадян-
ка України Меженська Інна Іванівна, 22.08.1976 року народження, зареє-
стрована за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Тиш-
ківка, вул. Маяковського, 24, на 21.09.2022 о 10:00, 22.09.2022 о 10:00, 
23.09.2022 о 10:00 до Луганської обласної прокуратури, яка тимчасо-
во розташована на період воєнного стану за адресою: вул. Москворець-
ка, 19, м. Кам’янське Дніпропетровської області (каб. 501) для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України  у кримінально-
му провадженні № 42022132580000117 від 01.09.2022, допиту як підо-
зрюваної, а також для проведення інших процесуальних дій у вказаному 
кримінальному провадженні.

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

Заступник керівника Старобільської окружної прокуратури 
Луганської області Олексій РОМАНЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка 
України Соболь Ольга Анатоліївна, 17.01.1975 р.н., о 10 годині 00 хвилин 
21, 22 та 23 вересня 2022 до Луганської обласної прокуратури за адре-
сою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, для 
вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кри-
мінальному провадженні №22022130000000423 від 31.08.2022, допиту 
у якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України. 
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дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +7..+12 +11..+16 Черкаська +8..+13 +15..+20
Житомирська +4..+9 +8..+13 Кіровоградська +10..+15 +17..+22
Чернігівська +6..+11 +11..+16 Полтавська +9..+14 +17..+22
Сумська +7..+12 +14..+19 Дніпропетровська +11..+16 +21..+26
Закарпатська +5..+10 +8..+13 Одеська +14..+19 +19..+24
Рівненська +4..+9 +7..+12 Миколаївська +13..+18 +21..+26
Львівська +3..+8 +6..+11 Херсонська +14..+19 +23..+28
Івано-Франківська +4..+9 +7..+12 Запорізька +14..+19 +23..+28
Волинська +4..+9 +7..+12 Харківська +11..+16 +21..+26
Хмельницька +6..+11 +9..+14 Донецька +14..+19 +24..+29
Чернівецька +6..+11 +8..+13 Луганська +13..+18 +24..+29
Тернопільська +4..+9 +7..+12 Крим +14..+19 +24..+29
Вінницька +8..+13 +13..+18 Київ +10..+12 +13..+15

Укргiдрометцентр

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обви-
нувачених:

ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Михайловича та 
ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича, обвинувачених у вчиненні злочи-
ну, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4  
ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, 
п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України, для розгля-
ду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по 
суті відбудеться:

початок об 11-00 20 вересня 2022 року; початок об 11-00 21 верес-
ня 2022 року;

початок об 11-00 27 вересня 2022 року; початок об 11-00 28 верес-
ня 2022 року;

початок об 11-00 11 жовтня 2022 року; початок об 11-00 12 жов-
тня 2022 року;

початок об 11-00 18 жовтня 2022 року; початок об 11-00 19 жов-
тня 2022 року;

початок об 11-00 25 жовтня 2022 року; початок об 11-00 26 жов-
тня 2022 року;

початок об 11-00 07 листопада 2022 року; початок об 11-00 08 лис-
топада 2022 року;

початок об 11-00 14 листопада 2022 року; початок об 11-00 15 лис-
топада 2022 року;

початок об 11-00 17 листопада 2022 року;
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 (або зал №61).
Додатково повідомляємо вказаних обвинувачених про здійснення 

щодо них спеціального судового провадження на підставі ухвали суду 
від 02 червня 2021 року (ідентифікатор пошуку в Реєстрі судових рі-
шень — 759/21358/20), а також про завершення стадії судових дебатів. 
Крім того, судом присяжних надано стороні захисту можливість реалі-
зувати право обвинувачених ЗІНЧЕНКА С. П., АБРОСЬКІНА П. М. та ЯНІ-
ШЕВСЬКОГО О. В. за їх бажанням звернутись до суду з приводу вису-
нутого обвинувачення у будь-який прийнятний для вказаних осіб спо-
сіб, в тому числі з використанням будь-яких технічних засобів дистан-
ційного відео зв’язку за умов можливості їх ідентифікації.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням.

 Суддя С. І. Дячук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ  
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 
від 14.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000699 
від 27.05.2022 стосовно підозрюваної Уманець Катерини Леонідівни, 
21.12.1979 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Втрачене посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської 
катастрофи, категорії 3 серії Б № 306476 від 08.10.1999 року, видане 
Київською обласною державною адміністрацією на ім’я Даниленко На-
дія Григорівна, вважати недійсним.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Харченка Антона Ігоровича, 
14.07.1984 р.н., (який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 
буд. 21, кв. 12), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушеня, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК України, та Руденка Олексія Сергі-
йовича, 13.04.1988 р.н., (який зареєстрований за адресою: Харківська обл., Хар-
ківський р-н, смт. Рогань, вул. Полетаєва, 2/49, кв. 4), обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340 КК 
України, у підготовче судове засідання, призначене на  26 вересня 2022 року о 12 
год. 45 хв., головуючий суддя Просалова О. М.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись завідсутності 
обвинувачених в порядку спеціального судового провадження.

РОЗШУК СПАДКОЄМЦІВ

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального 

округу Кукурудз Т. Ю. повідомляє спадкоємців про відкриття 

спадщини після Ящуренка Григорія Івановича (1950 р.н.), по-

мерлого 21 серпня 2022 року. Для оформлення спадщини за-

цікавлених спадкоємців просимо звернутися за адресою ро-

бочого місця нотаріуса: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15/1, в 

строки, встановлені законом для прийняття спадщини.

Втрачене посвідчення серія УБД №624771 

від 26.05.2021 р. та посвідчення ПС121619 від 30.03.2021 р., 

видане на ім’я Ніколенко Ганни Іванівни, 

вважати недійсним.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 26 вересня 2022 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, 
обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 22014000000000242, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 
року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Євген МАРТИНОВ

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/2482/2022 за обвинувачен-
ням Пакули Олександра Романовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. Шевченківський ра-
йонний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказа-
ному кримінальному провадженню відбудеться 26 вересня 2022 року о 
09:30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Повідомлення про підозру  
Повідомляю, що 16.09.2022 у кримінальному провадженні  

№ 22022230000000214 від 22.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 
Гуценко Яні Вікторівні, 26.11.1969 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, 
а саме державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України: надання іноземній державі допомоги в прове-
денні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнно-
го стану.

 

Повістка про виклик
Підозрюваній Гуценко Яні Вікторівні, 26.11.1969 року народження, 

громадянці України, уродженці м. Харків, зареєстрованій за адресою: 
Херсонська обл., м. Олешки, вул. Житлоселище, буд. 5А, кв. 44, від-
повідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
20, 21 та 23 вересня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби 
безпеки України для вручення повідомлення про підозру, проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022230000000214 від 22.06.2022 за підозрою Вас у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

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

їни повідомляю, що 17.09.2022 в кримінальному провадженні  
№ 22022230000000229 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким грома-
дянка України Савіна Олена Вікторівна, 04.02.1972 р.н., підозрюється 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, 
ч. 1 ст. 111-2 КК України. З повним текстом повідомлення про підозру 
можливо ознайомитися на офіційному сайті Офісу Генерального про-
курора, за посиланням https://www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Підозрюваній Савіній Олені Вікторівні, 04.02.1972 року народжен-

ня, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою:  
Херсонська обл., м. Херсон, смт Комишани, вул. Шевченка, 17, рнокпп 
— 2633220441, документованій паспортом громадянина України се-
рія та номер МО 128199, виданим 19.04.1996 Суворовським РВ УМВС 
України в Херсонській області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 20, 23 та 26 вересня 2022 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. до найближчого територіально роз-
ташованого органу Служби безпеки України для вручення письмового 
повідомлення про підозру та участі у слідчій (розшуковій) дії — допи-
ті у кримінальному провадженні № 22022230000000229 від 05.07.2022 
за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

відомляю, що 17.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
19.04.2022 до ЄРДР за № 62022080030000048 за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове по-
відомлення про підозру, згідно з яким Лук’яненко Іван Геннадійович, 
19.12.1986 року народження, уродженець м. Генічеськ, Генічеського 
району Херсонської області, громадянин України, українець, з вищою 
освітою, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: Херсонська 
область, Генічеський район, м. Генічеськ, вулиця Некрасова, буд. 22, 
будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду сувереніте-
тові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом пе-
реходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного 
стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Лук’яненко Іван Геннадійович, 19.12.1986 року народження, зареє-

стрований за адресою: Херсонська область, Генічеський район, м. Ге-
нічеськ, вулиця Некрасова, буд. 22, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 
КПК України, на 14 год. 00 хв. 21.09.2022, на 14 год. 00 хв. 22.09.2022, 
на 14 год. 00 хв. 26.09.2022 Вам необхідно з’явитись до слідчого  
ТУ ДБР у м. Мелітополі, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, 
пр. Соборний, 174а, для допиту в якості підозрюваного у кримінально-
му провадженні № 62022080030000048 від 19.04.2022 за ч. 2 ст. 111 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

відомляю, що 17.09.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
19.04.2022 до ЄРДР за № 62022080030000048 за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове 
повідомлення про підозру, згідно з яким Комзюк Микола Григорович, 
24.05.1974 року народження, уродженець м. Углегорськ, Сахалінської 
області, РФ, громадянин України, українець, з вищою освітою, раніше 
не судимий, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Вільнян-
ський район, м. Вільнянськ, вулиця Жовтнева, буд. 55, будучи грома-
дянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Комзюк Микола Григорович, 24.05.1974 року народження, заре-

єстрований за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, 
м. Вільнянськ, вулиця Жовтнева, буд. 55, відповідно до вимог ст. ст. 
134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 21.09.2022, на 12 год. 00 хв. 
22.09.2022, на 12 год. 00 хв. 26.09.2022 Вам необхідно з’явитись до 
слідчого ТУ ДБР у м. Мелітополі, який знаходиться за адресою: м. За-
поріжжя, пр. Соборний, 174а, для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 62022080030000048 від 19.04.2022 за ч. 2 
ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Безлєру Ігорю Миколайо-
вичу, 30.12.1965 року народження, останнє відоме місце проживання: 
Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Тургенєва, 20, 
кв. 70, необхідно з’явитися 20.09.2022 о 12:00 год., 21.09.2022 о 12:00 
год., 22.09.2022 о 12:00 год. до прокуратури Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406 
для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у 
кримінальному провадженні № 12014230040001193 від 20.03.2014 та 
проведення інших процесуальних дій.

Втрачене посвідчення про приписку 

до призовної дільниці, видане на ім’я Смородіна Сергія Юрійовича, 

вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра B18 140928, 
виданий Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка 30.06.2018 на ім’я Зозулі Фаїни Геннадіївни, 
вважати недійсним.
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