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Оперативність, якість і науковий супровід
ВИСОКА МАРКА. На базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН  
на Сумщині уп’яте відбувся конопляний фестиваль за участю десяти областей України

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Останніми роками мальовниче се-
лище Сад під Сумами асоціюєть-

ся із загальноукраїнським фестива-
лем промислових конопель Hemp 

Fest, який щороку збирає численних 
науковців, виробників, переробників 
цієї стратегічно важливої для Укра-
їни сільськогосподарської культури. 
Ось і цієї осені сюди завітали майже 
80 учасників не тільки із Сумської, а й 
Хмельницької, Рівненської, Вінниць-

кої, Житомирської, Київської, Черні-
гівської, Харківської, Полтавської та 
Одеської областей.   З огляду на во-
єнний стан захід провели у форма-
ті науково-практичного семінару, що 
дало змогу проаналізувати здобут-
ки коноплярства на полях інституту, 

області й України, виокремити пріо-
ритети подальшого розвитку галузі, 
зокрема підвищення врожайності та 
якості врожаю, розширення галузей 
застосування насіння, волокна, сте-
бел. Як наголошує директор Інститу-
ту сільського господарства Північно-

го Сходу НААНУ доктор сільськогос-
подарських наук Віктор Кабанець, 
цього року учасники Hemp Fest ак-
центували на використанні конопель 
в умовах війни та відбудови 
України, оборонній промисло-
вості, військовій галузі. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАТТІ МААСІКАС: 
«рф обрала Міжнародний 

день миру для ескалації 
своєї невиправданої 

війни. ЄС надалі 
підтримуватиме Україну 

для перемоги, оскільки 
вона воює за мир  

і для нас».

МВФ залишається 
надійним партнером

ВЗАЄМОДІЯ. Під час робочого візиту до США в Нью-Йорку 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив перспективи двосто-
ронньої співпраці з директором-розпорядником Міжнародного ва-
лютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава уряду розповів про заходи зі стабілізації внутрішньоеконо-
мічної ситуації в Україні, переведення економіки на воєнні рейки та 
вчасне подання до парламенту державного бюджету на 2023 рік.

«Вдячний МВФ та вам особисто за швидке реагування на викли-
ки, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією рф, 
та надання допомоги на суму 1,4 мільярда доларів. Розраховуємо 
на продовження нашої активної й тісної взаємодії, адже підтримка 
МВФ — основа подальшого фінансового розвитку нашої країни», 
— підкреслив Прем’єр-міністр.

У контексті наступних кроків у двосторонній співпраці Денис 
Шмигаль та Крісталіна Георгієва обговорили започаткування но-
вої спеціальної програми. Сторони домовилися, що місія МВФ роз-
почне роботу з цього питання у жовтні.

Крісталіна Георгієва запевнила, що Міжнародний валютний 
фонд залишається надійним партнером України.

3,9 млн тонн
агропродукції вдалося експортувати 
Україні за перші 18 днів вересня. Це 

майже вдвічі більше від аналогічного 
періоду серпня  

СОЛІДАРНІСТЬ. 77-ма сесія Генасамблеї ООН підтверджує: 
Україна не залишиться без подальшої підтримки союзників   

Єдність світу проти 
агресії росії 

Голова Представництва Євросоюзу в Україні  
щодо оголошення рф про мобілізацію  
і псевдореферендуми на окупованих територіях
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РАКУРС

Харків’яни у 
«Добробаті» 
об’єдналися заради 
відбудови рідного 
міста

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

На Полтавщині 
поліпшили 
матеріальну 
базу служби з 
надзвичайних ситуацій 6 

ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про внесення пропозицій щодо 
застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій)»
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Наша делегація у Нью-Йорку спрямовує дипломатичні зусилля на зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України
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ДОКУМЕНТИ
30. Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «ЄПК — Нові технології» (російською мовою 
— общество с ограниченной ответственностью 
«ЕПК — Новые технологии»)
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер — 
1147746970271, ідентифікаційний номер плат-
ника податків — 7723918620, місцезнаходжен-
ня юридичної особи — Російська Федерація, 
115088, м. Москва, вул. Шарикоподшипників-
ська, 13, будівля 33 (російською мовою — Рос-
сийская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Ша-
рикоподшипниковская, 13, строение 33)

юридична особа входить до складу групи 
компаній Європейської підшипникової кор-
порації (м. Москва), провідного російського 
виробника підшипників, зокрема для потреб 
військово-промислового комплексу Росій-
ської Федерації, за інформацією Федерації 
роботодавців України (лист від 22.04.2022 
№ 22-1-157) відповідна продукція продо-
вжує постачатися до країн Європейсько-
го Союзу (дії іноземної юридичної особи, 
які створюють реальні та/або потенційні за-
грози національним інтересам, національ-
ній безпеці, суверенітету і територіальній ці-
лісності України, призводять до окупації те-
риторії, експропріації чи обмеження пра-
ва власності, завдання людських та майно-
вих втрат, створення перешкод для сталого 
економічного розвитку, повноцінного здій-
снення громадянами України належних їм 
прав і свобод)

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, що-
до яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
запобігання виведенню капіталу за межі України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зу-
пинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами 
іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на тери-
торії іноземної держави
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіж-
ними картками, емітованими резидентами іноземної держави
припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юри-
дичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарюван-
ня, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із цим Законом
повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
заборона на набуття у власність земельних ділянок

31. Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Торговий дом ЄПК» (російською мовою — 
общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом ЕПК»)
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер — 
1027700136859, ідентифікаційний номер плат-
ника податків — 7725136315, місцезнаходжен-
ня юридичної особи — Російська Федерація, 
115088, вул. Новоостапівська, 5, будівля 14, по-
верх 2, кімната 4 (російською мовою — Россий-
ская Федерация, 115088, ул. Новоостаповская, 5,  
строение 14, этаж 2, комната 2)

юридична особа входить до складу групи 
компаній Європейської підшипникової кор-
порації (м. Москва), провідного російського 
виробника підшипників, зокрема для потреб 
військово-промислового комплексу Росій-
ської Федерації, за інформацією Федерації 
роботодавців України (лист від 22.04.2022 
№ 22-1-157) відповідна продукція продо-
вжує постачатися до країн Європейсько-
го Союзу (дії іноземної юридичної особи, 
які створюють реальні та/або потенційні за-
грози національним інтересам, національ-
ній безпеці, суверенітету і територіальній ці-
лісності України, призводять до окупації те-
риторії, експропріації чи обмеження пра-
ва власності, завдання людських та майно-
вих втрат, створення перешкод для сталого 
економічного розвитку, повноцінного здій-
снення громадянами України належних їм 
прав і свобод)

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, що-
до яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
запобігання виведенню капіталу за межі України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зу-
пинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами 
іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на тери-
торії іноземної держави
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіж-
ними картками, емітованими резидентами іноземної держави
припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юри-
дичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарюван-
ня, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із цим Законом
повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
заборона на набуття у власність земельних ділянок

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Громадянин Російської Федерації, депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 8 
скликання Геккієв Заур Далхатович (Геккиев Заур Далхатович), 12.02.1961 р.н., місце проживання невідо-
ме, робоча адреса: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1 — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 
КПК України, Вам необхідно з’явитись 26, 27 та 28 вересня 2022 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій облас-
ті: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого Постернака О. В., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для 
участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження №22022240000000089 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Іщука Павла Володимировича, 27.03.1972 р.н., 
в судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/396/2022 (ЄУН 331/2588/22) за обвинува-
ченням Іщука П. В. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1  КК Украї-
ни, яке відбудеться 30 вересня 2022 року о 10-15 год. 
в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 6, зал № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 
Сауленка Олександра Федоровича, 09.05.1962 р.н., 
в судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 1-кп/331/397/2022 (ЄУН 331/2611/22) за обвинува-
ченням Сауленка О.Ф. у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111  
КК України, яке відбудеться 03 жовтня 2022 року о 
13-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 6, зал № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2022 р. № 816 
Київ

Про звільнення Фещенка А. В. з посади заступника Голови 
Державного агентства інфраструктурних проектів України

Звільнити Фещенка Артема Валерійовича з посади заступника Голови Державного агентства інфраструктурних проектів Укра-
їни 19 вересня 2022 р. за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2022 р. № 821-р 
Київ

Про передачу будівель до сфери управління Державної служби 
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Передати будівлі (реєстраційні номери 2440429480000 і 2462461880000) по пров. Волго-Донському, 3, у м. Києві із сфери управ-
ління Міністерства охорони здоров’я до сфери управління Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2022 р. № 822-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3  
(у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською 

Комісією, що діє від імені Європейського Союзу,  
до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС України  

у відновленні її економіки (EU SURE)»  
(ENI/2015/032-789)

Схвалити проект Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від 
імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (EU SURE)» 
(ENI/2015/032-789)», учиненої в м. Києві 7 вересня 2015 року.

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіїв-
ну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Встановлено вимоги до плану 
відновлення діяльності кредитної 
спілки у післявоєнний період

Національний банк України унормував особливості складання 
та подання кредитною спілкою плану відновлення своєї діяльнос-
ті після припинення або скасування воєнного стану в Україні, пові-
домляє пресслужба відомства.

Нагадаємо, Законом України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансо-
вого сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» від 
27 липня 2022 року № 2463-ІХ запроваджено можливість тимча-
сового зупинення діяльності кредитної спілки у зв’язку з воєнним 
станом та її подальшого відновлення. Якщо кредитна спілка, спо-
стережна рада якої скористалася правом тимчасового зупинення 
її діяльності, відновить свою діяльність після дня припинення або 
скасування воєнного стану в Україні, вона буде зобов’язана пода-
ти до Національного банку план відновлення діяльності кредитної 
спілки (далі — план відновлення діяльності).

План відновлення діяльності повинен містити, зокрема:
 відомості про стан майна кредитної спілки, яке викорис-

товується для забезпечення її діяльності;
 значення низки показників станом на дату відновлен-

ня діяльності кредитної спілки, дату затвердження плану від-
новлення діяльності, а також прогнозні значення таких по-
казників станом на кінець кожного місяця в межах строків 
виконання плану відновлення діяльності (до 90 календарних 
днів);
 детальний опис та строки виконання заходів, які кредит-

на спілка вжила/планує вжити з метою реалізації плану від-
новлення діяльності.

План відновлення діяльності подається кредитною спілкою 
до Національного банку:

1) протягом 30 календарних днів із дня відновлення  
своєї діяльності, якщо спостережна рада кредитної спілки 
після дня припинення або скасування воєнного стану в Укра-
їні прийняла рішення про відновлення діяльності кредитної 
спілки раніше строку, встановленого в абзаці першому пунк-
ту 11 розділу IX Закону України «Про кредитні спілки»;

2) не пізніше ніж на 121 календарний день після припинення 
або скасування воєнного стану в Україні, якщо кредитна спіл-
ка відновила свою діяльність у порядку, встановленому в абза-
ці першому пункту 11 розділу IX Закону України «Про кредит-
ні спілки».

Після відновлення своєї діяльності (незалежно від того, від-
новлена діяльність у період дії чи вже після дня припинення або 
скасування воєнного стану) кредитна спілка зобов’язана пода-
вати до Національного банку фінансову звітність та звітні дані 
відповідно до Правил складання та подання звітності учасни-
ками ринку небанківських фінансових послуг до Національно-
го банку України, затверджених постановою Правління Націо-
нального банку України від 25 листопада 2021 року № 123, по-
чинаючи зі звітного періоду, в якому кредитна спілка віднови-
ла свою діяльність.

Про це йдеться у постанові Правління Національного бан-
ку України від 15 вересня  2022 року № 203 «Про затверджен-
ня Правил складання та подання плану відновлення діяльнос-
ті кредитної спілки до Національного банку України», що наби-
рає чинності з 17 вересня 2022 року.

КОРИСНО ЗНАТИ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021310;
2. G22N021306, G22N021307;
3. G22N021308, G22N021309

Найменування активу/стислий 
опис активу

1. Трикімнатна квартира, заг. пл. 102,0 кв. м., (житл. пл. 61,3 кв. м.), за адресою: 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Артилерійська (пров. Артилерійський), буд. 4а, кв. 24.
2. Нерухомість та основні засоби у м. Кривий Ріг та м. Павлоград Дніпропетровської 
обл.
3. Нерухомість та основні засоби у м. Вінниця та м. Кременчук Полтавської обл.

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 03.10.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказу-

ється на веб сайті: https://prozorro.sale/
Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, по-
чаткова ціна, правила участі в 
аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51634
2. www.fg.gov.ua/passport/51633
3. www.fg.gov.ua/passport/51631

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бобровніков Владислав Олександрович, 17.11.1975 р.н., у відповідності до ви-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022052120000242 від 26.04.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 
Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, а саме у нез’явленні на службу з метою ухилитися від 
військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бобровніков Владислав Олександрович, 17.11.1975 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135 Вам необхідно з’явитися 26, 27 та 28 вересня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, просп.Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 42022052120000242 від 26.04.2022 в якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Волошин Андрій Вікторович, 16.10.1975 року народження, уродженець м. Сла-

вута, українець, громадянин України, з вищою освітою, не має на утриманні не-

повнолітніх дітей та осіб похилого віку, зареєстрований за адресою: Хмельницька 

область, м. Славута, вул. Здоров’я, буд. 36, раніше не судимий — на підставі ст.ст. 

133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 26.09.2022, 27.09.2022 та 

28.09.2022 о 10 годині до слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій 

області Попеля В. М. в каб. № 31 за адресою: Хмельницька область, м. Славута 

вул. Козацька, 33, тел. (03842) 7-32-02, для участі у слідчих, процесуальних ді-

ях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — оголошення про завершення 

досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розсліду-

вання, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання ко-

пії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримі-

нальному провадженні № 12022244000000736 від 22.07.2022, в якому Ви є підо-

зрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Обвинувачений у кримінальному про-
вадженні №12014100000000845 Дьячен-
ко Геннадій Володимирович, у разі не-
можливості розгляду апеляційних скарг 
27 вересня 2022 року, викликається у су-
дове засідання, яке відбудеться 29 ве-
ресня 2022 року о 16 год 00 хв в примі-
щенні Апеляційної палати Вищого анти-
корупційного суду (місто Київ, провулок 
Хрестовий, 4), головуючий суддя: Чор-
ненька Д. С., судді: Глотов М. С., Калугі-
на І. О.

У разі неможливості розгляду кримі-
нального провадження 29 вересня 2022 
року, обвинувачений Дьяченко Генна-
дій Володимирович викликається у судо-
ве засідання, яке призначено на 11 жов-
тня 2022 року о 15 год 30 хв.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.09.2022 надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Грицаєнка 
Олександра Івановича, 08.02.1976 р.н., який підозрюється у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Грицаєнко Олександр Іванович, 08.02.1976 р.н. (останнє відоме місце проживання:  

АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, вул. Октябрьська, 51, в/ч А2320), у від-
повідності до вимог ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно прибути до 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Ми-
колаєві (м. Миколаїв, вул. Спаська, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99) 03.10.2022 — 05.10.2022 
(з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для  повідомлення Вам про завершення досудового 
розслідування, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в 
порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному провадженні  
№ 42015150410000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
09.01.2015, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених  
ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)  
ТУ ДБР у м. Миколаєві Катерина СОЛОВЙОВА-АЛБУЛ

Повідомлення про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропози-

цій і зауважень громадськості Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України оприлюд-
нює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО), проекту документа державного 
планування (далі — ДДП). «Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Кабінет Міністрів 
України.

Ознайомитися із заявою про обсяг СЕО, отримати екологічну інформацію, у тому числі пов’язану  
зі здоров’ям населення, що стосується ДДП, можливо на офіційному сайті Держенергоефективності —  
https://saee.gov.ua/uk,  розділ «Громадськості», підрозділ «Консультації з громадськістю», рубрика «Електронні 
консультації з громадськістю»

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що сто-
сується ДДП — Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я 
України.

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.
Орган, до якого подаються зауваження — Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України, м. Київ, 01001, пров. Музейний, 12, saee@saee.gov.ua, saeevde@gmail.com,  (044) 292-80-92, 292 -70-95. 
Відповідальна особа: Заїка Іван Миколайович.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня публікації цього Повідомлення.
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються. 
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

Повідомлення про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропо-

зицій і зауважень громадськості, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України опри-
люднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) проекту документа державно-
го планування (далі — ДДП) «План заходів з реалізації Національного плану дій з розвитку відновлюваної енер-
гетики на період до 2030 року».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Кабінет Міністрів 
України.

Ознайомитися із Заявою про обсяг СЕО, отримати екологічну інформацію, у тому числі пов’язану  
зі здоров’ям населення, що стосується ДДП, можливо на офіційному сайті Держенергоефективності —  
https://saee.gov.ua/uk,  розділ «Громадськості», підрозділ «Консультації з громадськістю», рубрика «Електронні 
консультації з громадськістю»

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що сто-
сується ДДП — Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я 
України.

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.
Орган, до якого подаються зауваження — Департамент розвитку відновлюваної енергетики Держенерго-

ефективності; м. Київ, 01001, пров. Музейний, 12, saee@saee.gov.ua, saeevde@gmail.com, (044) 292-80-92,  
292 -70-95. Відповідальна особа: Заїка Іван Миколайович. 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня публікації цього повідомлення.
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються. 
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин російської федерації Абільхаіров Ербол Жексенбайович, 
11.11.1994 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни вам повідомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримі-
нальному провадженні за № 42022000000000477 від 19.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, по-
єднані з умисним вбивством, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин російської федерації Абільхаіров Ербол Жексенбайович, 
11.11.1994 р.н, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального про-
цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 23 вересня 2022 
року об 11:00 год. до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора 
Харіна С. В. в каб. № 416 приміщення Офісу Генерального прокурора, що 
знаходиться за адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якос-
ті підозрюваного, а також проведенні інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42022000000000477 від 19.04.2022 в якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин російської федерації Собиров Зафар Шарофудинович, 
31.01.1978 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни вам повідомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримі-
нальному провадженні за № 42022000000000477 від 19.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, по-
єднані з умисним вбивством, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин російської федерації Собиров Зафар Шарофудинович, 
31.01.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального про-
цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 23 вересня 2022 
року о 13:00 год. до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора 
Харіна С. В. в каб. № 416 приміщення Офісу Генерального прокурора, що 
знаходиться за адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якос-
ті підозрюваного, а також проведенні інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42022000000000477 від 19.04.2022 в якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин російської федерації Бекентаєв Зафар Шарафудинович, 
31.01.1978 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни вам повідомляється про зміну раніше повідомленої підозри у кримі-
нальному провадженні за № 42022000000000477 від 19.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, по-
єднані з умисним вбивством, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин російської федерації Бекентаєв Зафар Шарафудинович, 
31.01.1978, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесу-
ального кодексу України Вам необхідно з’явитися 23 вересня 2022 року 
о 12:00 год. до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Харіна 
С. В. в каб. № 416 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знахо-
диться за адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підо-
зрюваного, а також проведенні інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні  № 42022000000000477 від 19.04.2022 в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викла-
дені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про встановлення стороні захисту строку ознайомлення  

з матеріалами досудового розслідування та надання захисникам копій обвинувального акта  
та додатків до нього

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 (судова справа  
№ 757/24422/22-к ) встановлено стороні захисту, а саме захисникам підозрюваного Фучеджі Дмитра Васи-
льовича — адвокатам Зуєвій Ірині Іванівні та Піщанецькому Юрію Володимировичу строку для ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000500 від 
14.07.2022 у 5 (п’ять) робочих днів з дня постановлення ухвали, тобто до 23.09.2022 включно. 

Підозрюваному Фучеджі Д. В. та його захисникам Зуєвій І. І., Піщанецькому Ю. В. роз’яснюється, що після 
спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. 

Крім того, після спливу встановленого слідчим суддею строку ознайомлення з матеріалами досудового 
розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме 27.09.2022 о 14 годині, захисникам Зуєвій 
І. І. та Піщанецькому Ю. В. необхідно прибути до територіального управління Державного бюро розсліду-
вань у м. Миколаєві за адресою: м. Одеса вул. Мечнікова буд.59а для отримання від прокурора відповідно 
до положень ст. 293, 297-5 КПК України копій обвинувального акту та додатків до нього. 

Контактна особа: прокурор Калінін Ігор тел. 067-933-49-71.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного Данильченко В. В.  

у кримінальному провадженні № 42022131610000075 від 28.03.2022
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Дубовенко І. Г. 

від 19.09.2022 (справа № 183/5826/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 42022131610000075 від 28.03.2022 стосовно підозрюваного Данильченко 
Володимира Вікторовича, 02.03.1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України. На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Данильченко В. В., ви-
кликаєтесь на 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до старшого слідчого Другого СВ 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Костюкова О. А. (м. Дніпро, 
проспект Гагаріна, б. 26, тел.096-063-73-27) для участі у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 42022131610000075 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та 
наслідки неприбуття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-

ду м. Дніпропетровська від 15.09.2022 (судова спра-
ва № 201/6422/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №12022131440000021 від 14.04.2022 
стосовно підозрюваного Королькова Андрія Вален-
тиновича, 15.05.1985 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про 
здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у вказаному кримінальному провадженні, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального 
процесуального кодексу України підозрюваний Ко-
рольков Андрій Валентинович, 15.05.1985 року наро-
дження, повідомляємо, що Вам необхідно з’явитись 
26.09.2022 о 10:00, 27.09.2022 о 10:00, 28.09.2022 о 
10:00 до Свалявського відділу Мукачівської окружної 
прокуратури Закарпатської області, за адресою: вул. 
Духновича, 8, м. Свалява, Закарпатської області, для 
допиту в якості підозрюваного, а також проведення 
слідчих та процесуальних дій у вказаному криміналь-
ному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом 
планується завершення досудового розслідування, 
Вам необхідно з’явитись 29.09.2022 о 10:00 до Сва-
лявського відділу Мукачівської окружної прокурату-
ри Закарпатської області, за вищевказаною адресою, 
для вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК 
України (відкриття матеріалів іншій стороні), а са-
ме для надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 30.09.2022 о 10:00 
до Свалявського відділу Мукачівської окружної про-
куратури Закарпатської області, за вищевказаною 
адресою для вручення обвинувального акта, реєстру 
матеріалів досудового розслідування та відібрання 
розписки про їх отримання.

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 
0993884040, prok.svativskiy@gmail.com.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викли-

кається громадянин України Янголенко Андрій Воло-

димирович, 22.11.1986 р.н., зареєстрований за адре-

сою: Луганська область, Сватівський район, смт Ниж-

ня Дуванка, вул. Покровська, б.28 о 10 годині 00 хви-

лин 26, 27 та 28 вересня 2022 до Луганської облас-

ної прокуратури за адресою: Кіровоградська область, 

м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, для вручен-

ня письмового повідомлення про підозру у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого  

ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному прова-

дженні №42022132590000040 від 09.09.2022, допи-

ту у якості підозрюваного, а також проведення інших 

слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-

нальному провадженні. Поважні причини та наслід-

ки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 

139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування
Громадянка України Бурлуцька Яна Олександрівна 

20.02.1984 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Чехова, 13 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінально-
го процесуального кодексу України викликається у кри-
мінальному провадженні  № 42022132580000084 від 
24.06.2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Дніпропетровська область 
м. Дніпро, пл. Шевченка 7, кабінет 131 на 26.09.2022 об 
11:00, на 27.09.2022 об 11:00, на 28.09.2022 об 11:00, 
для отримання письмового повідомлення про підозру 
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості пі-
дозрюваної, для проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому чис-
лі: накладення грошового стягнення, можливість засто-
сування приводу, здійснення спеціального досудового 
розслідування, здійснення спеціального судового роз-
гляду.

Прокурор у кримінальному провадженні — 
Перший заступник керівника Старобільської окруж-

ної прокуратури Луганської області Євген СУКАЧ

Громадянина російської федерації Крошкіна Олек-
сія Ігоровича, 05.11.1998 року народження, у відпо-
відності до ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, у 
кримінальному провадженні № 12022100000000690 
від 13.09.2022, повідомлено про зміни раніше по-
відомленої підозри від 03.09.2022 у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 438 КК України. На підставі викладеного, керу-
ючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитись 26, 27 та 28 вересня 2022 року до слідчо-
го управління Головного управління Національної по-
ліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15, тел. (044) 2719333, для вручення вам по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12022100000000690 в якості підозрюва-
ного. 

Повідомлення про підозру Крошкіну Олексію Іго-
ровичу у вчиненні кримінального правопорушення 
розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за 
наступною адресою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
zminu-ranise-povidomlenoyi-pidozri-kroskinu-oi.

Громадянина російської федерації Токмакова 
Олексія Олексійовича, 06.08.1995 року народження, у 
відповідності до ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, 
у кримінальному провадженні № 12022100000000690 
від 13.09.2022, повідомлено про зміни раніше пові-
домленої підозри від 03.09.2022 у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 438 КК України. На підставі викладеного, керу-
ючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитись 26, 27 та 28 вересня 2022 року до слідчо-
го управління Головного управління Національної по-
ліції у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15, тел. (044) 2719333, для вручення вам по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12022100000000690 в якості підозрюва-
ного. 

Повідомлення про підозру Токмакову Олексію 
Олексійовичу у вчиненні кримінального правопору-
шення розміщено на сайті Офісу Генерального про-
курора за наступною адресою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
zminu-ranise-povidomlenoyi-pidozri-tokmakovu-oo.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викли-

кається громадянин України Фурман Максим Юрійо-

вич, 12.02.1986 року народження, о 12 годині 00 хви-

лин 26, 27 та 28 вересня 2022 року до слідчого відді-

лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк)  

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-

сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пло-

ща Шевченка, 7, для вручення Вам письмового по-

відомлення про підозру у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 2  

ст. 162 КК України у кримінальному провадженні  

№ 12022131580000121 від 07.06.2022, допиту як пі-

дозрюваного, а також проведення інших слідчих та 

процесуальних дій у зазначеному кримінальному 

провадженні. Поважні причини та наслідки неприбут-

тя особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримі-

нального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається громадянка України Волкодав Наталія Іва-

нівна, 30.06.1974 р.н., о 13 годині 00 хвилин 26, 27, 

28 вересня 2022 до Сватівської окружної прокура-

тури Луганської області за адресою: Кіровоградська 

область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кри-

мінальному провадженні №22022130000000420 від 

30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Украї-

ни, для отримання письмового повідомлення про під-

озру у скоєнні кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту у 

якості підозрюваної, а також проведення інших слід-

чих та процесуальних дій у зазначеному кримінально-

му провадженні. Поважні причини та наслідки непри-

буття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримі-

нального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається громадянин України Нестеренко Олексій 
Сергійович, 01.09.1978 року народження, о 13 годи-
ні 00 хвилин 26, 27 та 28 вересня 2022 року до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, площа Шевченка, 7, для вручення Вам пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000480 від 16.09.2022, допиту як під-
озрюваного, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у зазначеному кримінальному 
провадженні. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Киє-

ва від 05.09.2022 (справа № 761/16422/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у межах кримінального провадження 
№ 22022011000000019 від 22.06.2022 за підозрою громадянина України Риля 
Сергія Бернардовича, 10.05.1966 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається підозрюваний  
Риль Сергій Бернардович, 10.05.1966 року народження, 27 вересня 2022 року 
об 11:00 години до слідчого управління ГУ СБУ в Автономній Республіки Крим  
(м. Київ, вул. Ю.Поправки, 14а), або до прокуратури Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, (м. Київ, вул. Ділова, 24) для ознайомлення із матеріалами 
кримінального провадження, вручення повідомлення про підозру, обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування.

Повідомлення про підозру
м. Харків                                  19 вересня 2022 року
Чередник Максим Юрійович, 08.08.1995 р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 40, 

276, 277, 278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000146 від 
14.03.2022 повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Чередник Максим Юрійович, 08.08.1995 р.н., місце реєстрації та проживання: Хар-

ківська область, Куп’янський район, смт Ківшарівка, будинок 6, квартира 88, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 26.09.2022, 27.09.2022, 
28.09.2022 о 10 год. 00 хв. до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Тери-
торіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за 
адресою: м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, каб. № 7, для допиту в якості підозрюваного та про-
ведення інших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Слідчий другого СВ (з дислокацією у м. Харкові)ТУ ДБР,  
розташованого у Полтаві, майор ДБР Лілія ДУДНІК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Ільчук Андрій Миколайович, 09.11.1976 року народження, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Брянка, вул. Котовського, буд. 8, кв. 3, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000086 від 27.06.2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській  областях за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевчен-
ка 7, кабінет 131 на 26.09.2022 об 11:00, на 27.09.2022 об 11:00, на 28.09.2022 об 11:00, для отримання пись-
мового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, для  допиту в якості підозрюваного, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначе-
ному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: на-
кладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового роз-
слідування, здійснення спеціального судового розгляду.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Баюн Сергій Миколайович, 20.09.1975 року народження, уродженець м. Луганськ  Лу-
ганської області,   зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська область, м. Старобільськ вул. Чер-
нова, 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України виклика-
ється у кримінальному провадженні № 12022131580000082 від 29.04.2022 до слідчого відділу 3 управління  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській  областях за адресою: Дніпропетров-
ська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, кабінет 131 на 26.09.2022 о 13:00, на 27.09.2022 о 13:00, на 28.09.2022 
о 13:00, для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості підозрюваного, 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: на-
кладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового роз-
слідування, здійснення спеціального судового розгляду.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кульков Павло Петрович, 28.02.1969 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 

України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 42022050000000129 від 04.07.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у готуванні до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням, створеним на тим-
часово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора та провадження господарської діяль-
ності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій те-
риторії, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кульков Павло Петрович, 28.02.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-

но з’явитися 27, 28, 29 вересня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Марі-
уполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42022050000000129 від 04.07.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Керівник Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) 
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Максим САДОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ФЕДОРОВОЇ Ю. Г. 

Громадянка України Федорова Юлія Геннадіївна, 04.02.1984 року народження, уродженка м. Маріуполь 
Донецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пров. Новоросійський, буд. 
64, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 
год. 00 хв. 26.09.2022 до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Усикова Олександра Володимировича до будівлі за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для вручення Вам письмового повідомлення 
про підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні №22022050000003311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 за ч. 3 ст. 111-1 
КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 27.09.2022, 28.09.2022 та 29.09.2022 в період часу з 09:00 до 12:00 за 
вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваної, проведення інших слідчих (процесуальних) дій 
за Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000003311 від 12.08.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поважних причин, перелік яких наведений 
у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
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Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 42017010000000193 відносно Сумуліді Миколи Ге-
оргійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 29.09.2022 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Кіт Марину Вікторівну, 11.06.1962 ро-
ку народження, для розгляду кримінального провадження, 
внесеного 20.12.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000004004 
відносно Кіт Марини Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотан-
ня про здійснення спеціального судового провадження від-
будеться 29.09.2022 року о 10:30 год. та 04.10.2022 о 09:15 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясель-
ський А. М.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченої Альошину Світлану Михайлівну 
для розгляду кримінального провадження з дозволом на 
здійснення спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альо-
шиної Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 27.09.2022 р. о 16 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бандура І. С.

Дніпровський районний суд міста Ки-
єва викликає Ковальчука Андрія Сергі-
йовича, як: обвинуваченого на 12 год. 00 
хв. 29 вересня 2022 року у справі за об-
винуваченням Ковальчука Андрія Сергійо-
вича, 28.05.1978 року народження, зареє-
строваного та проживаючого за адресою: 
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 
в/ч 2215, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, 
вул. Кошиця, 5, каб. 103.

Суддя О. М. Козачук

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Во-
лодимировича як обвинуваченого на 17 годину 00 хвилин 29 верес-
ня 2022 року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володи-
мировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України №1183-VII від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

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

Суддя Марченко М. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Скісова Олександра 
Євгеновича, як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 28 вересня 2022 року 
у справі за обвинуваченням Скісова Олександра Євгеновича, 23.02.1980 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» ) за 
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Атаманюка Герма-
на Степановича, як обвинуваченого, у підготовче судове засідання, 
призначене на 27 вересня 2022 року на 12 годину 40 хвилин, за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003296 від 11.11.2016 року, за обвинуваченням Атама-
нюка Германа Степановича, 15.12.1967 року народження, уродженця 
Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, прожи-
ваючого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 
Дружби, 62, кв. 274, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 України.

 Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Вас, Пікулу Едуар-
да Олександровича, як обвинуваченого, у підготовче судове засідання, 
призначене на 27 вересня 2022 року на 12 годину 00 хвилин, за адре-
сою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному провадженні 
№ 42016000000004002 від 20.12.2016 року, за обвинуваченням Пікули 
Едуарда Олександровича, 10.03.1976 року народження, уродженця Ро-
сійської Федерації, с. Правовосточне, Іванівського р-ну, Амурської обл., 
громадянина України, проживаючого за адресою: Автономна Республіка 
Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люксембург, 11, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 України.

Суддя Оксана Метелешко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Георгіаді Ларису Федорів-
ну, 15.05.1960 р.н. (яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Безпалого, 48) обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
призначене 30.09.2022 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеть-
ся в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя П. Л. Коляденко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Воронову Ольгу Воло-
димирівну, 29 жовтня 1976 р.н., в якості обвинуваченої в судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 42022100000000238 внесеного до 
ЄРДР 30.05.2022 року відносно Воронової Ольги Володимирівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове за-
сідання на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні 
за яким висунуте обвинувачення Воронової Ольги Володимирівни за ч. 5  
ст. 111-1 КК України у відкритому судовому засіданні на 12 годину 00 хви-
лин 29 вересня 2022 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Воронової Ольги Володимирівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Суддя О. С. Чайка 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Корюк Ната-
лію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Харків, вул. 3 в’їзд Жилярді, 6) у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 28.09.2022 о 10 год. 00 хв.

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

Розгляд кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гайдар-
жийського Степана Петровича, 13.08.1964 р.н. (останні відомі місця про-
живання: вул: Мате Залки, 7, кв. 57, м. Сімферополь, АР Крим) у вчинен-
ні злочину передбаченого ч. 1 cт. 111, ч. 1 cт. 408 КК України в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 27 вересня 2022 року о 12 год. 00 хв. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 
15, каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 28 вересня 2022 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обви-
нувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження № 42016000000002779, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2016 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Євген МАРТИНОВ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Лихачову Л.О., 
31.01.1974 р.н., уродженку АР Крим, яка проживає за адресою: АР Крим, 
м. Армянськ, вул. ім. Генерала Корявко 18, кв. 80, для розгляду обвину-
вального акта у спеціальному провадженні за звинуваченням Лихачової 
Лариси Олексіївни, 31.01.1974 р.н. у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 
ст. 438 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12021010000000094 від 02.08.2021 р., яке відбудеться в при-
міщенні суду 27.09.2022 р. о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська 7/13, каб. 14, під головуванням судді Просалової О. М.

 У разі неприбуття обвинуваченої згідно ст. 323 КПК України судовий 
розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченої.

Поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця 5-а.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись завідсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що підготовче су-

дове засідання по кримінальному провадженню №42021010000000003 
від 04.02.2021 р. за звинуваченням Качарова Костянтина Радіковича, 
08.05.1964 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Украї-
ни, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 30 вересня 2022 року, у при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Качаров Костянтин 
Радікович.

Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139 КПК України ухи-
лення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-
го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний 
розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що підготовче су-

дове засідання по кримінальному провадженню №22020011000000016 
від 13.02.2020 р. за звинуваченням Мельника Олександра Йосипови-
ча, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09 годині 15 хвилин 30 верес-
ня 2022 року, у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя 
О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Мельник Олександр 
Йосипович.

Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139 КПК України ухи-
лення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчо-
го судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний 
розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій 
території України, території держави, визнаної Верховною Радою Украї-
ни державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Тарана Віталія Владиславови-
ча, 04.03.1962 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Лєрмонтова. 10, кв. 12, м. Пе-
речин, Переченський р-н, Закарпатська обл.) у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 
КК України та обвинувачену Данілову Олену Володи-
мирівну, 08.11.1964 року народження, (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Мініна, 11, корп. 2, кв. 65, 
м. Дніпро) у вчинені кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 
00 хвилин 27 вересня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суді міста Києва за 
адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія 
Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачені вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

ЗАПРОШЕННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Кредитна спілка «Центр фінансових послуг» по-

відомляє про скликання загальних зборів, які відбу-

дуться 01.11.2022 року за адресою місцезнаходжен-

ня спілки: м. Київ, вул. Жилянська 68, приміщення 

321, кімната 2 о 10:00. Реєстрація учасників загаль-

них зборів проводитиметься з 09:00 до 09:45. Пропо-

зиції до порядку денного приймаються в письмово-

му вигляді за адресою місцезнаходження спілки до 

25.10.2022 р. включно.

Порядок денний:

1. Затвердження передавального акта.

2. Звіт   комісії з припинення про завершення при-

пинення Кредитної спілки «Центр фінансових по-

слуг» шляхом приєднання до Кредитної спілки «Су-

перКредит».

3. Відкликання членів ревізійної комісії.

4. Відкликання членів спостережної ради.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання Заболотну Наталію Ми-
колаївну, 21.07.1973 року народження, громадянку 
України, уродженку м. Сімферополя, АР Крим, яка 
зареєстрована та проживає за адресою: Україна, АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Фрунзе, буд. 15, кв. 7А, як 
обвинувачену у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримі-
нальному провадженні №42016000000002421, спра-
ва №760/10036/22, провадження №1-кп/760/2309/22, 
яке відбудеться 30 вересня 2022 року о 09:45 в при-
міщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку 
+380954244901.

Згідно ст.42 КПК України обвинувачений 
зобов’язаний прибути за викликом до суду, а в ра-
зі неможливості прибути за викликом у призначений 
строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує 
особу.

Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст. ст. 
139, 140, 323 КПК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачено ст. 138 КПК Укра-
їни.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання Кулібабу Станіслава Єв-
геновича, 22.12.1981 року народження, громадяни-
на України, уродженця м. Ленінград, РФ, який зареє-
стрований та проживає за адресою: Україна, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Дзержинського, 10, як обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримі-
нальному провадженні №62022030080000111, спра-
ва №760/10023/22, провадження №1-кп/760/2308/22, 
яке відбудеться 30 вересня 2022 року о 09:30 в при-
міщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мак-
сима Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку 
+380954244901.

Згідно ст.42 КПК України обвинувачений 
зобов’язаний прибути за викликом до суду, а в ра-
зі неможливості прибути за викликом у призначений 
строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує 
особу. 

Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст. ст. 
139, 140, 323 КПК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачено ст. 138 КПК Укра-
їни.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +2..+7 +9..+14 Черкаська +1..+6 +9..+14
Житомирська +2..+7 +9..+14 Кіровоградська +2..+7 +10..+15
Чернігівська +1..+6 +8..+13 Полтавська +1..+6 +9..+14
Сумська +1..+6 +8..+13 Дніпропетровська +2..+7 +10..+15
Закарпатська +2..+7 +10..+15 Одеська +4..+9 +13..+18
Рівненська +1..+6 +8..+13 Миколаївська +3..+8 +12..+17
Львівська +1..+6 +8..+13 Херсонська +4..+9 +13..+18
Івано-Франківська +2..+7 +9..+14 Запорізька +4..+9 +13..+18
Волинська +2..+7 +9..+14 Харківська +2..+7 +11..+16
Хмельницька +1..+6 +8..+13 Донецька +3..+8 +12..+17
Чернівецька +2..+7 +8..+13 Луганська +4..+9 +12..+17
Тернопільська +2..+7 +9..+14 Крим +5..+10 +13..+18
Вінницька +2..+7 +9..+14 Київ +5..+7 +11..+13

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачені Ооржак Іван Буланович, Чинан Чаян Олександрович та 

Шактар-оол Кежік-оол Олександрович, інформую вас, що підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні № 22022270000000064 від 
02.09.2022 за обвинуваченням вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, призначено на 10:00 год. 
07.10.2022 в Чернігівському районному суду Чернігівської області під го-
ловуванням судді Олещенко В. І.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
Ваша явка до суду як обвинувачених є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у зазначений у повіст-

ці час ви зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у  
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемые Ооржак Иван Буланович, Чинан Чаян Александро-

вич и Шактар-оол Кежик-оол Александрович, информирую вас, что 
подготовительное судебное заседание по уголовному производству  
№ 22022270000000064 от 02.09.2022 по обвинению вас в совершении уго-
ловного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, на-
значено на 10:00 07.10.2022 в Черниговском районном суде Черниговской 
области под председательством судьи Олещенко В. И.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.
Ваша явка в суд в качестве обвиняемых обязательна.
В случае невозможности прибыть в суд по вызову в указанное в по-

вестке время вы обязаны заранее сообщить о невозможности появления. 
Уважительные причины и последствия неприбытия человека по вызову 
изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетров-
ська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 14.09.2022 року ухвале-
но призначити підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження  
№ 62022050030000205, за обвинуваченням Новікова Олександра Віталійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України (справа № 199/6655/22), на 10:30 год. 28.09.2022 року.

Обвинувачений Новіков О. В., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька обл., Маріупольський район, смт Нікольське, вул. Ярослава Мудрого, 
б. 30, може отримати копію ухвали про призначення підготовчого судово-
го засідання в суді або ознайомитися з його змістом в Єдиному державно-
му реєстрі судових рішень (пошук за номером справи).

Суддя В. Л. Воробйов

Втрачене посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи 
категорії 3 серії Б №235311 від 19.01.1995 року, видане Київською об-
ласною державною адміністрацією на ім’я Давиденко Валентини Іва-
нівни, вважати недійсним. 

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування у кримінальному провадженні  

№ 62022100130000611 від 12.09.2022 за підозрою  
Петрушової В. А.  у вчиненні кримінального правопорушення,  

передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрю-

вана Петрушова Валерія Анатоліївна,  23.04.2002 р.н., проживаюча за 
адресою: Луганська область, Новопсковський район,  смт. Новопсков, 
вул. Українська, 208, про те, що 22.09.2022 спеціальне досудове роз-
слідування  у кримінальному провадженні № 62022100130000611 від 
12.09.2022, в якому їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, буде завершено, а зібрані під час розслідування докази є до-
статніми для складання обвинувального акта, у зв’язку з чим сторонам 
кримінального провадження відкрито матеріали. 

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досу-
дового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для 
чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
23.09.2022, 26.09.2022, 27.09.2022  до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, 
за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ,  (каб. 241), а також в порядку 
ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення на-
явні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Петрушова Валерія Анатоліївна, 23.04.2002 року наро-

дження, проживаюча за адресою: Луганська область, Новопсковський 
район,  смт. Новопсков, вул. Українська, 208, на підставі ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 
у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 23.09.2022, 26.09.2022, 
27.09.2022 (для ознайомлення з матеріалами досудового розслідуван-
ня, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування). 

  Повний текст повістки про виклик  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 .

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас, Чубабрія Вах-

танга Автанділовича, як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 28 вересня 

2022 року у справі за обвинуваченням Чубабрія Вахтанга Автанділови-

ча, 05.02.1978 року народження, у вчиненні кримінального правопо-

рушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою:  

м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 204. 

Суддя І. О. Галига

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування у кримінальному провадженні  

№ 62022100130000610 від 12.09.2022 за підозрою  
Олефіренко В. О. у вчиненні кримінального правопорушення,  

передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрю-

вана Олефіренко Вікторія Олександрівна, 08.02.2002 р. н., місце реє-
страції: Луганська область, Старобільський район, смт Білолуцьк, вул. 
Степна 49А, про те, що 22.09.2022 спеціальне досудове розслідування  
у кримінальному провадженні № 62022100130000610 від 12.09.2022, в 
якому їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде за-
вершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для скла-
дання обвинувального акта, у зв’язку з чим сторонам кримінального 
провадження відкрито матеріали. 

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами до-
судового розслідування як особисто, так і за допомогою захисни-
ка, для чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. 23.09.2022, 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022,  29.09.2022  
30.09.2022,  03.10.2022 до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: 
вул. Олени Теліги, 8, м. Київ,  (каб. 241), а також в порядку ч. 6 ст. 290 
КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матері-
али, які плануєте використовувати як доказ у суді. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Олефіренко Вікторія Олександрівна, 08.02.2002 р. н., місце реє-

страції: Луганська область, Старобільський район, смт Білолуцьк, 
вул. Степна 49А, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Телі-
ги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у період часу з 09 год. 00 
хв. до 18 год. 00 хв. 23.09.2022, 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022,  
29.09.2022  30.09.2022,  03.10.2022 (для ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування). 

  Повний текст повістки про виклик  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 .

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування у кримінальному провадженні  

№ 62022100130000609 від 12.09.2022 за підозрою  
Бортнік К. В. у вчиненні кримінального правопорушення,  

передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрю-

вана Бортнік Катерина Валеріївна, 12.12.2001 р.н., зареєстрована за 
адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Білокуракине, 
вул. Центральна 8, кв. 12, про те, що 22.09.2022 спеціальне досудове 
розслідування  у кримінальному провадженні № 62022100130000609 
від 12.09.2022, в якому їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, буде завершено, а зібрані під час розслідування докази є до-
статніми для складання обвинувального акта, у зв’язку з чим сторонам 
кримінального провадження відкрито матеріали. 

У зв’язку із чим, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами досу-
дового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для 
чого необхідно прибути у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
23.09.2022, 26.09.2022, 27.09.2022  до приміщення ТУ ДБР у м. Києві, 
за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ,  (каб. 241), а також в порядку 
ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення на-
явні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Бортнік Катерина Валеріївна, 12.12.2001 р.н., зареє-

стрована за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт. Бі-
локуракине, вул. Центральна 8, кв. 12, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. 
Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваній у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,  у період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 23.09.2022, 26.09.2022, 27.09.2022 
(для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, отри-
мання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування). 

  Повний текст повістки про виклик  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» Татар-
ченко Ігорю Віталійовичу, 30.06.1977 р.н. (останнє відоме місце реє-
страції: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. 
Грушевського, буд. 8, кв. 21) необхідно прибути до Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Ми-
колаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38(0512)379799) 28.09.2022 
(з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування кримінального провадження у порядку ст. 290 
КПК України у кримінальному провадженні № 42014161010000414 від 
25.12.2014, яке розслідується за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі)  
ТУ ДБР у м. Миколаєві  Євгеній ІВАННІКОВ

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» Татар-
ченко Ігорю Віталійовичу, 30.06.1977 р.н. (останнє відоме місце реє-
страції: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. 
Грушевського, буд. 8, кв. 21) необхідно прибути до Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Ми-
колаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, н.т. +38(0512)379799) 30.09.2022 
(з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) для вручення обвинувального акту у 
кримінальному провадженні, реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання кримінального провадження та інших процесуальних документів 
у кримінальному провадженні № 42014161010000414 від 25.12.2014, 
яке розслідується за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі)  
ТУ ДБР у м. Миколаєві Євгеній ІВАННІКОВ

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»

ПрАТ «Датагруп» повідомляє, що з 01.10.2022 року впроваджує но-

ві та змінює деякі існуючі тарифи (тарифні плани) для абонентів — фі-

зичних осіб, а також для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Інформацію про нові та змінені тарифи та послуги ПрАТ «ДАТА-

ГРУП» можна отримати  на сайті https://www.datagroup.ua та звернув-

шись до Контакт-центру за номером 0 800 21 00 00.

Димерською селищною радою Вишгородського району Київської 
області прийнято рішення від 14.09.2021 року № 625-10-VІІІ про роз-
робку детального плану території земельної ділянки Вишгородсько-
го району Київській області, за межами с. Савенки площею 92,466 га.

 З метою початку процедури стратегічної екологічної оцінки на офі-
ційному веб-сайті Димерської селищної ради https://dymerrada.gov.ua 
розміщена заява про визначення обсягу СЕО при розробці детально-
го плану території.

Повістка про виклик в порядку спеціального  
судового провадження

У відповідності до вимог ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський 
міськрайонний суд Закарпатської області викликає в судове засідання, 
яке проводиться у виді спеціального судового провадження Саркісян 
Карапета Маміконовича, уродженця м. Октемберян, Вірменія, мешкан-
ця м. Ужгород, вул. Залізнична, 44/22, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 —  
п.п. 1.5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 30 вересня 2022 
року в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адресою:  
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Літуна Андрія, 13 «А».

Суддя Оксана МАРГИТИЧ
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