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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДЖЕЙ ДУДА:
 «У США також є кнопки, 

які запускають ядерні 
ракети. Той факт, 

що США сприймають 
цю російську загрозу 

серйозно, також є 
загрозою і для росії». 

Потрібна безпекова 
зона навколо ЗАЕС

ПРОТИ ТЕРОРУ. У Піттсбурзі, США, відбулася тристороння 
зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка, міні-
стра енергетики США Дженніфер Гренголм і генерального ди-
ректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Сторони обговорили необ-
хідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації 
Запорізької АЕС, повернення її під контроль легітимного укра-
їнського оператора.

Рафаель Гроссі поінформував про основні підсумки роботи 
місії МАГАТЕ і представив ініціативу для створення безпекової 
зони навколо станції.

Герман Галущенко наголосив, що ситуація на ЗАЕС стає де-
далі загрозливішою через постійні обстріли російських військ. 
Російські війська також вдаються до обстрілів території та інф-
раструктури навколо Південноукраїнської АЕС.

Учасники зустрічі погодилися, що неприпустимо обстрілюва-
ти атомні електростанції й необхідно вжити швидких та скоор-
динованих заходів для відновлення безпеки цивільних ядерних 
об’єктів, повідомляє Міненерго.

254,1 млрд грн
соціальних виплат було профінансовано 

з державного бюджету за березень —
серпень 2022 року. Зокрема у серпні — 

33,9 млрд грн

ВИГНАТИ АГРЕСОРІВ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, 
що наша держава, попри все, звільнятиме свої території  
від окупантів    

«Мобілізація в рф та 
фейкові референдуми 
нічого не змінюють»

Президент Польші про те, що якщо рф застосує навіть 
тактичну ядерну зброю, то отримає відповідь
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3 Аеророзвідник кавалер ордена  
«За мужність» ІІ і ІІІ ступенів 
Олег Собченко: у дронах ми 
маємо перевагу на оперативно-
тактичному рівні

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

4 
КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

В історії новітньої опери 
«Катерина» чимало нюансів, які 
навряд чи були б можливими, 
якби росія не розпочала 
повномасштабне вторгнення

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 

5 
ДОКУМЕНТИ

Указ Президента «Про надання 
гуманітарної допомоги 
Федеративній Демократичній 
Республіці Ефіопія та 
Федеративній Республіці Сомалі»
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання гуманітарної допомоги 

Федеративній Демократичній Республіці 
Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі

З метою сприяння подоланню голоду у Федеративній Демократичній Республіці 
Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі, відповідно до статті 10 Закону України 
«Про гуманітарну допомогу» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Надати гуманітарну допомогу Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія 
та Федеративній Республіці Сомалі.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Федера-
тивній Демократичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 вересня 2022 року
№ 660/2022

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про робочу групу з опрацювання питання 
створення спеціального міжнародного 
трибуналу щодо злочину агресії проти 

України
З метою забезпечення належного міжнародного розслідування і притягнення до 

відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, розробки та підготов-
ки пропозицій щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, відповідно до 
пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжна-
родного трибуналу щодо злочину агресії проти України (далі — робоча група) у та-
кому складі:

ЄРМАК Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України, керівник ро-
бочої групи

СМИРНОВ Андрій Олександрович — Заступник Керівника Офісу Президента 
України, заступник керівника — координатор робочої групи

ГАВРИШ Олег Олегович — головний консультант відділу організаційної роботи 
Кабінету Керівника Офісу Президента України

ЗОЛОТАРЬОВА Оксана Вадимівна — директор Департаменту міжнародного права 
Міністерства закордонних справ України

КАРАСЕВИЧ Олександр Олександрович — Генеральний директор Директорату з 
питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України

КАЧУРА Олександр Анатолійович — народний депутат України (за згодою)
КОВАЛЬСЬКА Олена Олександрівна — Керівник Кабінету Керівника Офісу Пре-

зидента України
КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович — Посол з особливих доручень Міністерства 

закордонних справ України
КОСТІН Андрій Євгенович — Генеральний прокурор (за згодою)
КУЛЕБА Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції України
МАСЛОВ Денис Вячеславович — голова Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики, народний депутат України (за згодою)
МЕЗЕНЦЕВА Марія Сергіївна — народний депутат України (за згодою)
СИБІГА Андрій Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України
УСТІНОВА Олександра Юріївна — народний депутат України (за згодою)
ХОМЕНКО Олена Вікторівна — народний депутат України (за згодою).

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових 

правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок 
ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головно-
го слідчого управління Державного бюро розслідувань Побєднов Олександр Олександрович за погодженням з прокуро-
ром другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного об-
винувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора 
Коваленком Андрієм Олександровичем, відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про 
підозру Сулейманова Магомедмирза Магомедрасуловича, 08.12.1991 року народження, уродженця м. Махачкала, Рес-
публіка Дагестан, РФ, проживаючого за адресою: с. Кяхта, Республіка Бурятія, РФ, громадянина Російської Федерації, 
який проходить військову службу на посаді командира відділення — командира бойової машини, 9 мотострілкової ро-
ти у 37 окремій гвардійській мотострілецькій Донській Будапештській Червоного прапора ордена Червоної зірки брига-
ді, 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Республіка Бурятія 
РФ), паспорт громадянина російської федерації 82 12 231258 виданий ВУФМС росії по Республіці Дагестан у Кіровсько-
му районі м. Махачкала 28.09.2012, військове звання — сержант, особистий номер ВС-468111, у кримінальному про-
вадженні № 12022111050001938 від 16.06.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення законів та звича-
їв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Сулейманова Магомедмирза Магомедрасуловича, 08.12.1991 року народження, громадянин РФ, який проходить вій-

ськову службу у військовій частині №69647 с. Кяхта, Республіка Бурятія РФ, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-
мінального процесуального кодексу України, викликається на 10 год. 00 хв. 27.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022 до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Коваленка А.О. за адресою: м. Київ,  вул. Різницька, 13/15, кабінет 1406Б, 
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження 
№12022111050001938 від 16.06.2022.

Обов’язки, поважність причин неявки, відповідальність за неявку підозрюваного визначені п. 1 ч. 7 ст. 42, ст. 138,  
ст. 139 КПК України.

Спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України передбачено ст. 566 КПК України.
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні — прокурор другого відділу управління  
процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення  

Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора  
Андрій КОВАЛЕНКО

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового 
розслідування та повістка про виклик підозрюваної 

У відповідності до ст. ст. 297-4 КПК України повідомляємо, що ухвалою слідчого судді Ужгородсько-
го міськрайонного суду Закарпатської області від 23.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадження №22022130000000353, від 08.08.2022 сто-
совно підозрюваної Гуртяк Зінаїди Олексіївни, 22.08.1977 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1  КК України. 

Поряд з цим, підозрювана гр. України Гуртяк Зінаїда Олександрівна, 22.08.1977 р.н.,  зареєстрована 
за адресою: Луганська область, Троїцький р-н, смт Троїцьке, вул. Нова, 13, на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, Ви викликаєтесь на 10 год. 29 вересня 2022 року, до слідчого відділу УСБУ в Закар-
патській області за адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для участі в проведенні слідчих та процесу-
альних дій у якості підозрюваної.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідуван-
ня, Вам необхідно з’явитися на 12 год. 29 вересня 2022 року у приміщенні Управління СБ України в За-
карпатській області для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та виконан-
ня вимого ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме – для надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження та в подальшому вручення Вам обвинувального акту і реєстру ма-
теріалів досудового розслідування.

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

Печерським районним судом міста Києва 22.09.2022 постановлено ухвалу у судовій справі  
№ 757/25229/22-к, відповідно до змісту резолютивної частини якої надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000092 від 
07.02.2022 стосовно підозрюваного Нехороших Дениса Юрійовича, 15.03.1980 року народження, уро-
дженця м. Суми, громадянина України, який зареєстрований за адресою: Автономна Республіка Крим, 
Феодосійський район, смт Приморський, вул. Гагаріна, буд. 3 кв. 34., раніше не судимого,  у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Повний текст оголошення розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за поси-
ланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

 Скористатися сервісами АТ «Укрпошта»:
•  Перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти 

або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки до-
дому» https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu. При виборі послуги з 
картки додому, листоноша принесе переказ за вказаною адресою та передасть 
безпосередньо в руки отримувача протягом 2- х робочих днів. Для отримання 
переказу отримувачу необхідно лише пред’явити листоноші власний паспорт

 Зняття коштів через POS-термінали у відділеннях АТ «Укрпошти»:
•  держателі платіжних карток, зокрема платіжних засобів з підтримкою техноло-

гії NFC (годинник, кільце, смартфон) VISA, Mastercard та ПРОСТІР мають мож-
ливість отримувати готівкові кошти у поштових відділеннях Укрпошти через 
POS-термінали АТ «Укрпошта»;

•  за одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень;
•  комісія Укрпошти за видачу коштів через власні POS-термінали — 2% (окрім 

працівників АТ «Укрпошта»).
•  щоб підтвердити операцію зняття готівки, потрібно ввести PIN-код. Пере-

лік відділень поштового зв’язку АТ «Укрпошта», в яких є видача готівки через  
POS-термінали АТ «Укрпошта» можна переглянути за посиланням:  
https://www.ukrposhta.ua/doc/pos-terminal/perelik-VPZ-POS-terminaly-Ukrposhta.pdf 

 Дії у разі втрати картки:
• звернутися на гарячу лінію банку щодо її блокування;
•  звернутися до найближчого відділення уповноваженого банку для її поновлен-

ня — переважно банки можуть відновити картку одразу в день звернення;
•  при зверненні на гарячу лінію банку дізнатись шляхи її відновлення — деякі 

банки надають послугу відновлення і доставки картки додому;
В більшості банків є можливість перевипустити картку без візиту до відділення 

через електронний кабінет клієнта на офіційному вебсайті або в мобільному додат-
ку банку — випускається електронна картка, якою можна користуватись для безго-
тівкових розрахунків.

Пресслужба Міністерства соціальної політики
 

До відома суб’єктів господарювання 
сфери роздрібної торгівлі  
та послуг!

Державна податкова служба України нагадує суб’єктам господарювання про ви-
значений законодавством обов’язок забезпечити приймання спеціальних платіжних 
засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги), включаючи 
суб’єктів малого підприємництва, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг у населених пунктах з чисельністю населення від 25 тис. 
осіб і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій.

Також повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022  
№ 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечи-
ти можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням 
електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за 
продані ними товари (надані послуги)» з 01.01.2023 року змінюються вимоги до по-
рядку здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням 
спеціальних платіжних засобів.

Відтак, з 2023 року торговці, які провадять господарську діяльність у населених 
пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім фізичних осіб — підприєм-
ців — платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з 
використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно 
вирощеної або відгодованої продукції), повинні забезпечити можливість здійснення 
безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги), включаючи това-
ри (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

За порушення вищевказаних вимог законодавством передбачено адміністратив-
ну відповідальність.

Одночасно ДПС звертається до громадян з проханням повідомляти на чат-бот 
ДПС «StopViolationBot» в месенджері Telegram про факти відмови у розрахунку бан-
ківською карткою.

Вся інформація, що надходить до чат-боту, досліджується та перевіряється пра-
цівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вжива-
ються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.

Пресслужба Державної податкової служби України

2. Робочій групі напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціаль-
ного міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 вересня 2022 року
№ 661/2022

Порядок оформлення дублікату 
посвідчення учасника бойових дій

Якщо посвідчення учасника бойових дій втрачене / зіпсоване, ви можете отрима-
ти його дублікат. Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів та на-
діслати на пошту Міністерства у справах ветеранів України, повідомляє пресслуж-
ба відомства.

Звертаємо вашу увагу на те, що така можливість доступна для тих Захисників і 
Захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утво-
реної Мінветеранів!

Крок 1. Зберіть необхідні документи:
1. Заява про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин 

втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону.
2. У разі втрати посвідчення (за можливості) — оголошення в газету про втрату 

документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані. 
3. У разі пошкодження посвідчення — зіпсоване посвідчення.
4. Копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії по-

свідчення та дати видачі.
5. Копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифі-

каційного номера.
6. Фотокартки розміром 3*4 — 2 шт.
Крок 2. Надішліть документи на електронну пошту Мінветеранів dpi@mva.gov.ua 

(фотокартки — поштовим зв’язком АТ «Укрпошта» на адресу Мінветеранів: м. Київ, 
пров. Музейний, 12, 01001).

Залишилися запитання? Телефонуйте за номером 063 688 95 96 або звертайтеся 
на електронну адресу 411dsvv@ukr.net

До уваги отримувачів пенсії  
та грошової допомоги  
на деокупованих територіях

Інформація про способи отримання готівкою пенсії або грошової допомоги, коли 
ще не відновлена роботи банківських відділень на деокупованих територіях.

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Укра-
їни, продовжує здійснюватися виплата пенсій, державної соціальної допомоги осо-
бам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної 
допомоги на догляд, в тому числі шляхом зарахування, зокрема на платіжні банків-
ські картки.

Слід зазначити, що фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не 
припинялося.

Всі громадяни деокупованих територій, які мають право на такі виплати, можуть 
скористатися кількома інструментами, щоб зняти пенсійні виплати зі своїх рахунків:

1. Зняти готівку (за умови її наявності) з картки прямо на касі супермаркету, апте-
ки, АЗС під час оплати покупки.

Така послуга доступна в торгівельних мережах (наприклад, «АТБ», «Varus», «Фо-
ра», «Сім23», «Сільпо», «Аврора», АЗК «ОККО», «WOG» та багато інших (інформацію 
необхідно уточнювати безпосередньо на касах).

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, необхідно оплатити товар банків-
ською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку. Підтвердження та-
кої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки корис-
тувача.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Слатвицький Дмитро Вікторович, 17.09.1989 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12022221230001070 від 17.09.2022 тобто, у вчиненні колабораційної ді-
яльності, а саме добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Слатвицький Дмитро Вікторович, 17.09.1989 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 29, 30 вересня та 03 жовтня 2022 року о 11:00 год. до 
слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управлін-
ня поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській об-
ласті для допиту в якості підозрюваного, а також проведенні інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022221230001070 від 
17.09.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЄВАРЛАКА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА.
Єварлак Сергій Сергійович, 01.09.1984 року народження, уро-

дженць м. Маріуполь Донецької області, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Парашутна, буд. 23. Від-
повідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися в каб. № 289/09 до слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одесь-
кій області Артемчука Павла Анатолійовича, за адресою: м. Оде-
са, вул. Єврейська, 43, тел. 0487222208, для проведення наступ-
них слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022160000000188 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України: 
27.09.2022 о 10 год. 00 хв. для вручення повідомлення про підозру, 
пам’ятки про процесуальні права і обов’язки підозрюваного та допиту 
як підозрюваного; 28.09.2022 о 10 год. 00 хв. для участі у пред’явлені 
особи для впізнання; 29.09.2022 о 10 год. 00 хв. для участі у слідчому 
експерименті.

При собі Вам необхідно мати паспорт громадянина України або ін-
ший документ, що посвідчує особу.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 
статтях 138-139 КПК України.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бокі-
на Віталія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., уродженця м. Костянтинів-
ка Донецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6247/19 1-кп/296/198/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
в судове засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке призначе-
но на 30 вересня 2022 року на 09 год. 00 хв. та на 12 жовтня 2022 р. на 15 
год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м.Житомира за 
адресою м. Житомир, майдан Соборний,1, каб. 106

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Пархоменка Василя Ми-

хайловича як обвинуваченого на 15 годину 30 хвилин 04 жовтня 2022 ро-

ку у справі за обвинуваченням Пархоменка Василя Михайловича у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.111 КК України за 

адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

Суддя Мирослава МАРЧЕНКО

КОРИСНО ЗНАТИ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Захід-

ноукраїнська — Рівне з відгалуженням на ПС 330 кВ «Радивилів» (інв. 
№030116) на ділянці опор №№108-147. Івано-Франківська область, Івано-
Франківський район».

2.  Місцерозташування об’єкта будівництва: Івано-Франківська область, 
Івано-Франківський район. 

3. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі елек-
троенергії.

Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на 
проектування проектом передбачено реконструкцію на ділянці опор  
№№108-147 Західноукраїнська — Рівне з відгалуженням на ПС 330 кВ «Ра-
дивилів» в Івано-Франківській області, Івано-Франківському районі. 

4. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишньо-
го природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзви-
чайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та ава-
рійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними речови-
нами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуа-
тації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
5. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та без-

пеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також захо-
ди, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стан-
дартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характерис-
тики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівель-
них робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законо-
давства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахун-
ки наведені в додатках.

6. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтова-

них конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на 

склад Івано-Франківського РЦОМ на відстань 75 км, залізобетонних кон-
струкцій на склад (або звалище) Івано- Франківського РЦОМ на відстань 
75 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очи-
щується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контейнери або 
ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеці-
альну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за резуль-
татами виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового 
зберігання відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до 
укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

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

8. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог еколо-
гічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планова-
ної діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись 
проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього се-
редовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлу-
атації об’єкта планової діяльності.

9. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих діля-
нок лінії електропередачі 330 кВ знаходиться в межах норми. Реконструйо-
вані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, мо-
жуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 42, 111, 112, 276-278 та Глави 11 КПК Укра-

їни повідомляю, що 22.09.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022050000002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 27.07.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених  
ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, складено письмове по-
відомлення про підозру, згідно з яким громадянин Російської Федера-
ції Мордвічев Андрій Миколайович, 14.01.1976 р.н., обґрунтовано підо-
зрюється в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та дер-
жавного кордону України на порушення порядку, встановленого Консти-
туцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попе-
редньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей та інших 
тяжких наслідків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 
КК України, а також у веденні агресивної війни, за попередньою змовою 
групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та повісток про виклики роз-
міщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «По-
вістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування», за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya .

ПОВІСТКА 
про виклик Мордвічева А. М.

Мордвічев Андрій Миколайович, 14.01.1976 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: Російська Федерація, Ростовська об-
ласть, м. Новочеркаськ, вул. Отаманська, буд. 36, на підставі ст.ст. 133, 
135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28, 29, 30 вересня 
2022 року в період часу з 09:00 до 14:00 до слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управ-
ління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до 
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією 
у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби без-
пеки України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фе-
сенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, каб. 130 (тел.: +380668468331), для 
вручення повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022050000002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 27.07.2027, за ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

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

З моменту опублікування оголошення у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чи-
ном ознайомленим з його змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.09.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина Ро-
сійської Федерації Кольцова Антона Вікторовича, 24.06.1973 року наро-
дження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28  
ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Кольцова А. В. 

Підозрюваний Кольцов Антон Вікторович, 24.06.1973 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Череповець, 
просп. Октябрський, 49, корп. 1, кв. 78, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 29.09.2022, 30.09.2022, 01.10.2022 о 12 год. 00 хв. як пі-
дозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрюваного та вру-
чення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудо-
вого розслідування до слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового 
розслідування Головного слідчого управління СБ України Дулі Валенти-
ни Володимирівни, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При со-
бі 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 23.09.2022 в уголовном производстве  

№ 42022000000000615 от 24.05.2022 в отношении гражданина Российской 
Федерации Кольцова Антона Викторовича, 24.06.1973 года рождения, по-
дозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 
 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Повестка 
о вызове подозреваемого Кольцова А. В.

Подозреваемый Кольцов Антон Викторович, 24.06.1973 года рож-
дения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Че-
реповец, просп. Октябрський, 49, корп. 1, кв. 78, в соответствии с тре-
бованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса 
Украины, Вам необходимо явиться 29.09.2022, 30.09.2022, 01.10.2022 
в 12 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 42022000000000615 по признакам совершения уголовного правона-
рушения, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины, с целью 
допроса в качестве подозреваемого и вручения письменного уведом-
ления о подозрении при осуществлении досудебного расследования к 
следователю по ОВД 2 отдела 3 управления досудебного расследования 
Главного следственного управления СБ Украины Дуле Валентине Влади-
мировне, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 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 повод, денежное взыскание.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 22 вересня 2022 року в кримі-

нальному провадженні № 22022220000002254 від 06.07.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно 
з яким громадянці України Глотовій Людмилі Іванівні, 07.07.1973 року народження, яка підозрюється у колаборацій-
ній діяльності, тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення — злочину, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Глотова Людмила Іванівна, 07.07.1973 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 

137 Кримінального процесуального кодексу України, 26 вересня 2022 року об 11 годині 00 хвилин Вам необхідно 
з’явитися  до Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд.9, каб.508, для вру-
чення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрювано-
го, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022220000002254 від 06.07.2022 за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функ-
цій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміні-
страції держави-агресора).

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Громадянин України Барвінський Микола Олександрович, 29.11.1980 року народження, у від-
повідності до вимог ст.ст. 111, 297-4 КПК України Вам повідомляється про те, що слідчим суд-
дею Голосіївського районного суду міста Києва у справі №752/10033/22 постановлено ухвалу, 
якою надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №42022100000000163 від 29.04.2022 за підозрою Барвінського М.О., 29.11.1980 р.н. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. 

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Барвінський М. О., викликаєтесь на 28.09.2022, 
29.09.2022, 30.09.2022 на 10 годину 00 хвилин до слідчого відділу розслідування особливо тяж-
ких злочинів СУ ГУНП у м. Києві Безфамільного В. О. (м. Київ, вул. Володимирська,15) для учас-
ті у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №42022100000000163 від 
29.04.2022 за підозрою Барвінського М.О., 29.11.1980 р.н. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України проведенні інших слідчих та процесуальних дій, 
вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матері-
алів досудового розслідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані у ст.ст. 
138 та 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Шевчук 
Олена Вікторівна, 01.09.1978 року народження, про те, що 28.09.2022 
спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12021186050000229 від 22.09.2021, в якому їй повідомлено про підо-
зру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, 
ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 
КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 
хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 28 по 30 вересня 2022 року у примі-
щенні СУ ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильо-
вого, буд. 2, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкри-
ти стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовува-
ти, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ СУ ГУНП в Рівненській області викликає підозрювану 

Шевчук Олену Вікторівну, 01.09.1978 року народження, остання відома 
адреса проживання: м. Вараш, мікрорайон Вараш, буд. 43, кв. 158, Ва-
раського району, Рівненської обл., для вручення в порядку ст. 293 КПК 
України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 12021186050000229 від 
22.09.2021, на 18 год. 00 хв. 30.09.2022, до СУ ГУНП в Рівненській облас-
ті за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, буд. 2, кабінет 95. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278, 480 КПК України гро-
мадянин України Золотарьов Сергій Борисович, 19.05.1970 року наро-
дження, повідомляється, що 22.09.2022 у кримінальному провадженні 
за №22022080000000081 від 20.03.2022 відносно нього складено пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття грома-
дянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпо-
рядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних орга-
нах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в 
окупаційній адміністрації держави-агресора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Золотарьов Сергій Борисович, 19.05.1970 ро-
ку народження, повідомляється, що відповідно до вимог ст.ст. 111, 
133-137 КПК України він викликається 28 та 29 вересня 2022 року на 10 
год. 00 хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №22022080000000081 від 20.03.2022. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
ХАРМИШЕВА Є. О.

 Підозрюваний  Хармишев Євген Олександрович, 20.06.1968 року на-
родження, уродженець м. Маріуполь, зареєстрований за адресою: Київ-
ська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 1/5 на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 28.09.2022 заступника на-
чальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури Лебедя Сер-
гія Юрійовича до будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, вул. Боброва, буд. 32, для вручення Вам письмового повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підо-
зру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у 
кримінальному провадженні №22022050000000232, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 12.04.2022 за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 
111-1  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 29.09.2022, 30.09.2022 в пері-
од часу з 09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в 
якості підозрюваного, проведення інших слідчих (процесуальних) дій за 
Вашою участю у кримінальному провадженні №22022050000000232 від 
12.04.2022.

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

Приватний нотаріус Цирулик В. В. повідомляє, що після смерті Подольської Валентини Дмитрівни, 

02.03.1938 р.н., яка померла 05 вересня 2022 року, мешкала: м. Суми, вул. Роменська, буд. 89, 

була заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців у строк до 05 липня 2023 року звернутися 

до нотаріуса за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73.

ПрАТ СК Капітал-Страхування код ЄДРПОУ 34807946 повідомляє, 

що оригінал Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 467/1/10 від 29.06.2010 р., 

виданий Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 

тип акцій прості іменні в бездокументарній формі існування, втрачено.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро               24 вересня 2022 року
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дис-

локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях Громов Ми-
кита Олександрович, розглянувши матеріали кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за №22022130000000497 від 
21.09.2022 та встановивши наявність достатніх дока-
зів для підозри особи у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК 
України, 

ПОВІДОМИВ:
Кравченко Олені Валеріївні, яка народилася 

22.02.1983 в м. Свердловську Луганської області, 
проживаючій за адресою: Луганська область, м. Ро-
веньки, кв. Шахтарський, 27/16, громадянці України 
про підозру в участі в організації незаконних рефе-
рендумів на тимчасово окупованій території, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

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

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

кликається підозрювана Кравченко Олена Валеріївна, 
22.02.1983 р.н., яка проживає за адресою: Луганська 
область, м. Ровеньки, кв. Шахтарський, буд. 27, кв. 16 
на 28.09.2022 о 10 год. 00 хв., на 29.09.2022 о 10 год. 
00 хв., на 30.09.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дні-
пропетровська область, для допиту як підозрюва-
ної, проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22022130000000497 
від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління  

(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської  
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 

Микита ГРОМОВ

Висоцький Володимир Юрійович, 28.01.1987 ро-
ку народження, відповідно до ст. 42, 111, 112,  
276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
22.09.2022 складене письмове повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кри-
мінальному провадженні № 22022050000004954, вне-
сеному до ЄРДР 21.09.2022, у вчиненні Вами умисних 
дій з метою зміни меж території або державного кор-
дону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, за попередньою змовою гру-
пою осіб та в участі в організації незаконного рефе-
рендуму на тимчасово окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміще-
ний на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування» за поси-
ланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є 
підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Висоцького В. Ю.

Висоцький Володимир Юрійович, 28.01.1987 року 
народження, зареєстроване місце проживання: Доне-
цька область, м. Донецьк, пр. Київський, буд. 3б, кв. 
1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 28.09.2022 
до місця тимчасової дислокації Донецької облас-
ної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь До-
нецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях Сокола Володимира Андрійовича (контак-
тний номер телефону +380629525394), за адресою: 
м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручення Вам 
процесуальних документів та проведення за Вашою 
участю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 
22022050000004954, внесеному до ЄРДР 21.09.2022, 
в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Укра-
їни, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилен-
ня від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 
виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим, який оголошений у міжна-
родний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Наказом Міністерства охорони здоров’я Украї-

ни від 23 серпня 2022 року № 1508 «Про реоргані-

зацію державного підприємства для постачання ме-

дичних установ «Укрмедпостач» Міністерства охоро-

ни здоров’я України» прийнято рішення про припи-

нення Державного підприємства для постачання ме-

дичних установ «Укрмедпостач» Міністерства охоро-

ни здоров’я України (вул. Березняківська, 29, м. Ки-

їв, 02098, код ЄДРПОУ 04653147) внаслідок його ре-

організації шляхом приєднання до Державного під-

приємства «Медичні закупівлі України» (вул. Грушев-

ського, 7, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 42574629). Ви-

моги кредиторів приймаються у письмовій формі 

протягом двох місяців з дати оприлюднення повідо-

млення про внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-

мадських формувань запису про прийняття рішен-

ня про припинення юридичної особи за адресою: вул. 

Березняківська, 29, м. Київ, 02098.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК НА КОМІСІЮ  
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ  

ПРИ ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ  
КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ШАТОХІНА  

ДЕНИСА КИРИЛОВИЧА

У провадженні Шевченківського районно-
го суду міста Києва перебуває цивільна справа  
№ 761/24198/21 за позовом Репіної-Солодун Маріани 
Володимирівни до Шатохіна Дениса Кириловича, тре-
тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на пред-
мет спору: Служба у справах дітей Шевченківської ра-
йонної в місті Києві державної адміністрації, про по-
збавлення батьківських прав батька — Шатохіна Де-
ниса Кириловича, 09.11.1989 року народження. 

Враховуючи викладене, 28.09.2022 р. о 14.00 год. 
відбудеться засідання Комісії з питань захисту прав 
дітей при Шевченківській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації за адресою: 02068, м. Київ, вул. 
Хмельницького, 24, кім. 201, стосовно надання ви-
сновку про доцільність позбавлення батьківських 
прав.

Суддя РОМАНИШЕНА І. П.

Кофман Олександр Ігорович, 30.08.1977 року на-
родження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК 
України, повідомляю, що стосовно Вас 22.09.2022 
складене письмове повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у криміналь-
ному провадженні № 22022050000004975, внесеному 
до ЄРДР 21.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з 
метою зміни меж території або державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, за попередньою змовою групою 
осіб та в участі в організації незаконного референду-
му на тимчасово окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміще-
ний на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування» за поси-
ланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є 
підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кофмана О. І.

Кофман Олександр Ігорович, 30.08.1977 року на-
родження, зареєстроване місце проживання: Доне-
цька обл., м. Макіївка, вул. Леніна, 56, кв.32, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 28.09.2022 до міс-
ця тимчасової дислокації Донецької обласної проку-
ратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Во-
лодимира Андрійовича (контактний номер телефону 
+380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Бобро-
ва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних доку-
ментів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у 
кримінальному провадженні № 22022050000004975, 
внесеному до ЄРДР 21.09.2022, в процесуальному 
статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, 
окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України на-
стає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК Укра-
їни, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилен-
ня від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 
виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 
без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим, який оголошений у міжна-
родний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України держа-
вою-агресором, є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Самойлову Олену Васи-
лівну для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно 
Самойлової Олени Василівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
05.10.2022. о 16.30 год.  в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Жи-
водуєва Сергія Олександровича. 09.01.1956 р.н., (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Щелкунова, 2, кв. 21,  
м. Севастополь, АР Крим), яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня у кримінальну провадженні №22020011000000031, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127,  
м. Київ. вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 14 
годині 00 хвилин 03 жовтня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся таким, що належним чином повідомлений про місце 
і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здій-
снений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Федоркіна Сергія Іванови-
ча обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України , для розгляду кримінального 
провадження за № 42017010000000196 та повідомляє, 
що судовий розгляд по суті відбудеться 04.10.2022 на 
15 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа,  
27-А, каб. 710.

Федоркін С. І. повідомляється про те, що ухвалою су-
ду від 12.01.2022 прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Чепеля Є. Ю. при здійсненні 

спеціального досудового розслідування

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає 
Чепеля Єгора Юрійовича, 27.06.1995 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська обл., Ста-
робільський р-н, м. Старобільськ, вул. Куйбишева, буд. 
12А, на 10 год. 00 хв. 29.09.2022 до слідчого відділу  
УСБУ в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, буд. 62, для повідомлення про 
завершення досудового розслідування, ознайомлен-
ня з матеріалами досудового розслідування, а також 
вручення копії обвинувального акту та реєстру матері-
алів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22022080000001558, внесеному до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 22.08.2022, в якому Ви 
є підозрюваним у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
в якості обвинуваченої Білоус Марину Олександрівну, 
23.03.1979 року народження, що проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 
буд. 29/11, в судове засідання у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Білоус Марини Олек-
сандрівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться о 16 год. 30 хв. 28 вересня 2022 ро-
ку за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, буд. 5, каб. 105. 
Суддя Сазонова М. Г.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Антонєнкова Олександра Сер-
гійовича для розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 
відносно Антонєнкова Олександра Сергійовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання відбудеться 03.10.2022 об 11 год. 50 хв.  
в приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб, 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого: Васильєва Олександра Модес-
товича (к/п № 42016010000000247), обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни для розгляду кримінального провадження та повідо-
мляє, що судовий розгляд по суті стосовно Васильєва 
О. М. відбудеться 05.10.2022 об 11 год. 00 хв., в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А., каб. 710.

Васильєв О. М. повідомляється про те, що ухвалою 
суду від 05.11.2019 прийнято рішення про здійснення 
стосовно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Аліпова О. Є. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Алі-
пова Олексія Єгоровича, 17.03.1986 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Запорізька область, Пологів-
ський район, м. Токмак, вул. Ковальська, буд. 42А, кв. 44, 
на 11 год. 00 хв. 29.09.2022 до слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, буд. 62, для повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування, а також вручення копії обвинуваль-
ного акту та реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22022080000001556, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
22.08.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 
КК України.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря 
Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України 
у судові засідання, які призначено на 15:00 год. 03.10.2022; 15:30 год. 20.10.2022 (в приміщен-
ні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий 
вул. Валова, 12).

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

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню 

відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а 

кримінальне провадження буде здійснюватися в порядку спеціального судового провадження.
Суддя В. М. Бораковський

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

Номери лотів: 1. G22N021311, G22N021312;
2. G22N021316;
3. G22N021313-G22N021315

Найменування активу/стислий опис ак-
тиву

1. Нерухомість у м. Черкаси та м. Кременчук Полтавської обл.
2. Нерухомість та основні засоби у м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
обл.
3. Нерухомість та основні засоби у м. Одеса, м. Чорноморськ  
та м. Южне Одеської обл.

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 04.10.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  

по кожному лоту вказується на веб сайті: https://prozorro.sale/
Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, початкова  
ціна, правила участі в аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51645
2. www.fg.gov.ua/passport/51644
3. www.fg.gov.ua/passport/51643

Втрачені посвідчення 

серія УБД №165549 

від 10.08.2017 р. 

та посвідчення 

серія ПС № 133197 

від 18.10.2021 р., 

видане на ім’я 

Тетьоркіна Тетяна 

Анатоліївна, 

вважати недійсними.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
місто Дніпро               24 вересня 2022 року 
Слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 

Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майор юстиції Власенко Олексій 
Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №220221300000000346 від 05.08.2022, за фактом вчинення 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та встановивши наяв-
ність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповід-
но до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України, - 

ПОВІДОМИВ:
Сироту Антоніну Іванівну, 09.03.1987 року народження, уродженку смт. Троїцьке Сватівського 

району Луганської області, зареєстровану та проживаючу за адресою: Луганська область, Сва-
тівський район, смт. Троїцьке, вул. Єсеніна, буд. 2, про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-
господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій тери-
торії – в окупаційній адміністрації держави-агресора.

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 прокуро-
ра 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрювана Сирота Антоніна Іва-

нівна, 09.03.1987 року народження, яка зареєстрована та проживає за адресою: Луганська об-
ласть, Сватівський район, смт. Троїцьке, вул. Єсеніна, буд. 2, на 28.09.2022 об 11:00, 29.09.2022 
об 11:00, 30.09.2022 об 11:00 до СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
фактично розташованого на період військового стану за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, 
буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопо-
рушення у кримінальному провадженні №220221300000000346 від 05.08.2022 за ознаками вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК Украї-
ни, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового роз-
слідування. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
місто Дніпро        24 вересня 2022 року
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 

областях Громов Микита Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за №22022130000000498 від 21.09.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Філіпповій Марині Вікторівні, 22.09.1966 року народження, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Хрустальний, вул. 

Павлівська, буд.43, кв.50, громадянці України про підозру в участі в організації незаконних референдумів на тимчасово окупованій те-
риторії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрювана Філіппова Марина Вікторівна, 22.09.1966 р.н., яка проживає 

за адресою: Луганська область, м. Хрустальний, вул. Павлівська, буд.43, кв.50 на 28.09.2022 о 12 год. 00 хв., на 29.09.2022 о 12 год. 00 
хв., на 30.09.2022 о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для допиту як підозрюваної, прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22022130000000498 від 21.09.2022 за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Микита ГРОМОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                       24 вересня 2022 року 
Соболь Ольга Анатоліївна, 17.01.1975 р.н., громадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у 

кримінальному провадженні № 22022130000000423 від 31.08.2022 повідомляється про підозру у добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністра-
ції держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

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, 28, 29, 30 вересня 2022 до Луганської обласної прокуратури за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №22022130000000423 від 31.08.2022, для до-
питу у якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному прова-
дженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО 
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропе-

тровська від 21.09.2022 (судова справа № 201/6699/2022) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42022132580000011 від 22.03.2022 сто-
совно підозрюваної Сич Єлизавети Сергіївни, 05.09.1991 року наро-
дження, у вчиненні кримінальному правопорушенні, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджен-
ні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України підозрюваній Сич Єлизаветі Сергіївні, 05 верес-
ня 1991 року народження, повідомляємо, що Вам необхідно з’явитись 
28.09.2022 о 10:00, 29.09.2022 о 10:00, 30.09.2022 о 10:00 до Старобіль-
ської окружної прокуратури Луганської області, розташована на період 
воєнного стану за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіро-
воградської області для допиту в якості підозрюваної, проведення слід-
чих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а та-
кож для вручення повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій 
стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування.

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

Прокурор у кримінальному провадженні —  
Керівник Старобільської окружної прокуратури Луганської області 

Сергій ПОПОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                            24 вересня 2022 року 
Громадянка України Меженська Інна Іванівна, 22.08.1976 р.н., відпо-

відно дост. ст. 111,112,276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомля-
ється про підозру в кримінальному провадженні № 42022132580000117 
від 01.09.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністратив-
но-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністра-
ції держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 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
Громадянка України Меженська Інна Іванівна, 22.08.1976 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України Вам необхідно з’явитися 28.09.2022 о 10:00 год., 
29.09.2022 о 10:00 год., 30.09.2022 о 10:00 год. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, кім. 131 (місце фактично-
го розташування) для отримання письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000117 
від 01.09.2022, допиту в якості підозрюваної, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Плис Віталій Іванович, 28.11.1961 року наро-

дження, відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні  
№ 42022132580000074 від 25.05.2022 у добровільному зайнятті грома-
дянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпо-
рядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних орга-
нах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі 
в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Плис Віталій Іванович, 28.11.1961 року народжен-

ня, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України Вам необхідно з’явитися об 11 годині 28.09.2022, 
29.09.2022, 30.09.2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислокаці-
єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пло-
ща Шевченка, 7, для отримання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України у кримінальному провадженні № 42022132580000074 від 
25.05.2022, допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Кравцов Максим Миколайович, 10.01.1981 року народження, уродженець с. Сичан-
ське, Старобільський район, Луганська область, зареєстрований за адресою: вул. Підгорна, буд. 27, с. Си-
чанське, Старобільський район, Луганська область, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінально-
го процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні № 42022132580000091 від 
04.07.2022 до Старобільської окружної прокуратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Соборна, 5А (місце фактичного розташування) на 28.09.2022 о 13:00, на 29.09.2022 о 13:00, на 
30.09.2022 о 13:00, для складання та вручення письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваного, для прове-
дення 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 — Керівник Старобільської окружної прокуратури 
Луганської області Сергій ПОПОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Мєдвєдєв Володимир Юрійович, 15.12.1964 року народження, зареєстрований та про-
живаючий за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїцьке, пров. Шкільний, буд.22, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримі-
нальному провадженні №22022130000000262 від 02.07.2022 до слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях Ярушкевича Сергія Олександровича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка, буд. 7 на 01.10.2022 о 10:00, на 02.10.2022 о 10:00, на 03.10.2022 о 10:00 для проведення слідчих та 
процесуальних дій, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному кримі-
нальному 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.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова 

від 22.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000039 від 04.06.2022 стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, Бєлозьорова Нікіти В’ячеславовича, 04.10.1994 року народження, який переховується від слідства з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури  Сергій ДОМАШЕНКО 

СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Согласно ч. 6 ст. 297-4 УПК Украины сообщаю, что решением следственного судьи Деснянского районного суда г. Черниго-

ва от 22.09.2022  предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в уголов-
ном производстве № 22022270000000039 от 04.06.2022 в отношении подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, Белозерова Никиты Вячеславовича, 04.10.1994 года рождения, который 
скрывается от следствия с целью уклонения от уголовной ответственности.

Прокурор по уголовному производству — прокурор отдела Черниговской областной прокуратуры Сергей ДОМАШЕНКО 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Кривозуб Микола Миколайович, 09.12.1975 року народження, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Старобільський (Міловський) район, смт. Мілове, 
вул. Шевченка, буд. 17, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України Вам необхідно з’явитися 28.09.2022 об 11:00 год., 29.09.2022 об 11:00 
год., 30.09.2022 об 11:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у криміналь-
ному провадженні № 42022132580000092 від 04.07.2022, допиту в якості підозрюваного, а 
також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному прова-
дженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України. 

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

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

УМОВИ,  
застосовні до договорів, укладених між МХП та Контрагентами,  

в яких МХП виступає платником за виконані Контрагентом зобов’язання («УМОВИ»)  
редакція від 01.10.2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Умови є загальними умовами, що застосовуються до всіх 

договорів, укладених між МХП та Контрагентами, в яких МХП висту-
пає платником за виконані Контрагентом зобов’язання. «МХП» та 
«Контрагент» є найменуваннями сторін договору, що ідентифікують-
ся у його тексті. Дані Умови опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» 
та розміщені на офіційному сайті МХП, посилання на який вказане у 
Договорі, є невід’ємною частиною кожного договору, в яких наявне 
відповідне посилання на них. Дані умови набирають чинності та регу-
люють відносини між Сторонами Договору з дати підписання Дого-
вору та діють протягом строку дії Договору. Зміна цих Умов за пого-
дженням Сторін оформлюється шляхом їх публікації МХП у загаль-
нодержавному виданні та розміщені на офіційному сайті МХП або 
шляхом направлення МХП відповідного повідомлення Контрагенту. 
Зміна Умов набирає чинності та підлягає виконанню Сторонами піс-
ля їх публікації або з моменту отримання відповідного повідомлення 
Контрагентом, в залежності від того, яка подія настала раніше, якщо 
застосовано обидва способи. Якщо при зміні умов положення попе-
редніх Умов залишаються неврегульованими, то такі попередні умо-
ви залишаються чинними в неврегульованій частині.  

1.2. Ці Умови застосовуються додатково до умов та положень 
основного тексту Договору та Додатків до нього, не відміняють по-
ложення Договору та Додатків до нього. У разі будь-яких розбіжнос-
тей чи суперечностей між цими Умовами та положеннями основно-
го тексту Договору, переважна сила надається даним Умовам, якщо 
інше не передбачено даними Умовами або прямо (шляхом вказання 
пунктів умов, що застосовуються із відмінностями) погоджено пись-
мово Сторонами у основному Договорі чи Додатках до нього.

1.3. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними До-
говору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та від-
повідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних до-
зволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та ви-
конання ними Договору не суперечить цілям їх діяльності, положен-
ням їх установчих документів чи інших локальних-нормативних (вну-
трішніх) актів. Підписанням Договору Контрагент підтверджує та га-
рантує, що Контрагент має всі права власності на майно, передача 
якого відбувається при виконанні зобов’язань по Договору, закон-
не та не обмежене володіння, розпорядження та його використан-
ня; не існує будь-яких прав третіх осіб, обтяжень та т.п. (за наявнос-
ті в Договорі умов передачі майна). У разі недотримання умов цього 
пункту Контрагент зобов’язується відшкодовувати МХП збитки, по-
несені останнім, в повному обсязі. Сторони гарантують відсутність 
обмежень на укладання договору в підписанта, в т.ч. гарантують на-
явність згоди на укладання значного правочину у відповідності до 
чинного законодавства у випадку якщо Договір підпадає під поняття 
«значного правочину».

1.4. При укладенні договору, Сторони зобов’язані надати докумен-
ти, які ідентифікують їх та їх підписантів, а також містять достатньо 
відомостей для підтвердження правосуб’єктності та правового стату-
су. При зміні статусу чи правосуб’єктності Сторони зобов’язані пові-
домити одна одну протягом 3 календарних днів (тут та далі, а також 
в Договорі, додатках до нього — під «днями» Сторони розуміють ка-
лендарні дні). У разі неповідомлення зазначеної інформації Сторо-
ною, інша Сторона не несе відповідальності за будь-які наслідки, які 
пов’язані з таким неповідомленням при виконанні умов Договору та 
Додатків до нього.

1.5. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за Договором 
третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони 
або наявності відповідного положення у тексті Договору.

1.6. Письмові повідомлення направляються на адреси та/або елек-
тронні адреси, які зазначені в реквізитах Договору. Сторони несуть 
відповідальність за правильне зазначення адрес та електронних 
адрес в Договорі. У разі неправильного  зазначення адрес Сторони 
звільняються від будь-якої відповідальності, пов’язаної із несвоє-
часним переданням інформації чи документів. Якщо інформація про 
адреси Сторін у реквізитах Договору відсутня, то Сторони погодили 
передавати інформацію чи документи за місцезнаходженням, вказа-
ним у державних реєстрах чи установчих документах Сторін. Будь-
яке повідомлення або документ, відправлені однією Стороною іншій 
в рамках виконання даного Договору, є належним чином направле-
ними й отриманими з урахуванням наступного:

- якщо надіслані листом — через 5 робочих днів після їхнього від-
правлення поштою;

- якщо надіслані електронною поштою — за умови їх відправки 
електронною поштою Сторона-отримувач зобов’язується надати ін-
шій Стороні підтвердження отримання на її електронну адресу, а при 
ненаданні підтвердження лист вважається доставленим через 5 ро-
бочих днів після його відправлення електронною поштою.

1.7. Додаткова інформація, яка стосується діяльності та взаємо-
відносин МХП з Контрагентами розміщена на офіційному сайті МХП.

1.8. У відповідності до ч. 2. ст. 628 Цивільного кодексу України  
(далі по тексту «ЦКУ»), якщо умови договору містять елементи різ-
них договорів (згідно окремих видів зобов’язань, визначених цивіль-
ним законодавством та/або форм господарсько-торговельної діяль-
ності визначених господарським законодавством) договір є зміша-
ним цивільно-правовим договором (незалежно від того чи це прямо 
зазначено в тексті Договору), до якого застосовуються у відповідних 
частинах положення актів цивільного та/або господарського законо-
давства про договори, елементи яких містяться у змішаному догово-
рі, з урахуванням положень такого Договору.

2. ОФОРМЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
ВИПРАВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

2.1. При виконанні зобов’язань Контрагент передає всі належ-
ним чином оформлені первинні облікові документи та інші доку-

менти, що передбачені договором та/або, які згідно умов діючого 
законодавства України, повинні бути передані в момент виконання 
зобов’язання для підтвердження факту господарської операції. У ви-
падку прийняття МХП зобов’язань від Контрагента із зауваженнями, 
Контрагент зобов’язується передати МХП виправлену первинну облі-
кову документацію у  строк, що не перевищує 7 календарних днів з 
дати прийняття МХП зобов’язання із зауваженнями. Право власнос-
ті на результат виконаного Контрагентом зобов’язання та ризик йо-
го випадкового знищення переходить від Контрагента до МХП в мо-
мент підписання первинної облікової документації (акта приймання-
передачі чи видаткової накладної, а для змішаних договорів з момен-
ту підписання первинної облікової документації, що свідчить про по-
вне виконання зобов’язань).

2.2. У разі виконання Контрагентом зобов’язання з порушенням 
вимог договору МХП має право:

2.2.1. за умови істотного порушення зобов’язання (виявлення не-
доліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов›язане з 
непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які вия-
вилися неодноразово чи з›явилися знову після їх усунення) не опла-
чувати його та відмовитися від прийняття такого зобов’язання в ці-
лому;

2.2.2. вимагати виконання зобов’язання у відповідності до умов 
Договору у погоджений Сторонами строк або за відсутності його по-
годження у строк, що не перевищує 7 календарних днів з дати відмо-
ви МХП від прийняття зобов’язання від Контрагента;

2.2.3. виправити недоліки у виконаному не належним чином 
зобов’язані (стосується виключно виконання робіт та/або надання 
послуг) самостійно або за допомогою третіх осіб із обов’язковим 
зменшенням плати, належної Контрагенту, на суму понесених МХП 
витрат на усунення недоліків. Інші умови прийняття зобов’язання із 
недоліками можуть бути встановлені у Додатках до Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
3.1. За умови дострокового припинення договору, відмови від ви-

конання зобов’язання у випадках, передбачених законом чи Догово-
ром, виявлення неякісно виконаних зобов’язань (в т.ч. скритих де-
фектів підтверджених документально), що призвели до появи надмі-
ру сплачених коштів на користь Контрагента (далі в пункті — «борг») 
від імені МХП по Договору, Контрагент зобов‘язаний здійснити по-
вернення боргу протягом 5 банківських днів з моменту отриман-
ня письмової вимоги МХП або протягом іншого строку погоджено-
го сторонами. У випадку неповернення боргу у встановлений даним 
пунктом строк борг підлягає сплаті на користь МХП з урахуванням  
30 % річних, що нараховуються до моменту сплати боргу. 

3.2. Сплата пені та штрафів не звільняє Сторони від виконання 
обов’язків по Договору та компенсації збитків, спричинених невико-
нанням або неналежним виконанням умов Договору. 

3.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відпо-
відальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

3.4. Під поняттями «належне виконання зобов’язань», «виконан-
ня зобов’язання належним чином» розуміється: особисто боржни-
ком (якщо інше не передбачено законом чи договором (ст. 527 ЦКУ);  
повністю (якщо законом чи договором не встановлено можливість 
виконання обов’язку частинами) (ст. 529 ЦКУ); у строк (ст. 530 ЦКУ); 
у належному місці (ст. 532 ЦКУ, ст. 197 ГКУ).

3.5. У випадку якщо згідно умов Договору та чинного законодав-
ства неможливо визначити вартість/ціну виконаного зобов’язання 
для його оплати чи вартість пошкодженого/або знищеного майна 
однієї Сторони, для її відшкодування іншою Стороною, Сторони по-
годили в якості остаточної вартості для такого зобов’язання чи май-
на приймати ціну/вартість, визначену будь-якою компанією «вели-
кої четвірки» аудиторських компаній, існуючих на момент необхід-
ності проведення оцінки, якщо інше не погоджено Сторонами в До-
говорі чи Додатках до нього, згідно одного із наступних методів за 
вибором МХП:

- визначену відповідно до міжнародних стандартів оцінки, розро-
бленими Міжнародною радою по стандартах оцінки (The International 
Valuation Standards Council, IVSC), 

- обраховану з використанням середньої ціни між визначених рин-
ковим та витратним методами (підходами). 

Під витратним підходом  Сторони розуміють сукупність методів 
оцінки вартості об’єкта нерухомості, заснованих на визначенні ви-
трат, необхідних для відновлення або заміщення об’єкту нерухомос-
ті, з врахуванням відсотку його зносу (Відсоток зносу будівлі в ціло-
му визначається як середня арифметична зважена, виведена з від-
сотка зносу окремих конструктивних елементів, в загальній вартос-
ті відновлення.). Витратний підхід повинен бути заснований на прин-
ципі заміщення, згідно якого передбачається, що розумний покупець 
не сплатить за об’єкт нерухомості більше, ніж вартість будівництва 
об’єкта, тотожного за своєю корисністю об’єкту, що оцінюється. 

4. ДОГОВІРНА ЦІНА
4.1. Загальна вартість Договору остаточно визначається шляхом 

підсумку договірних цін виконаних Контрагентом зобов’язань за До-
говором відповідно до підписаних Сторонами первинних бухгалтер-
ських документів та не може перевищувати суми (за її наявності), яка 
письмово погоджена сторонами у Договорі чи Додатках до нього. У 
випадку якщо Контрагент не має статусу платника податку на додану 
вартість (далі по тексту — ПДВ), пункти Договору, пов’язані зі спла-
тою ПДВ, застосовуються сторонами при виконанні договору лише 
на час наявності у Контрагента статусу платника ПДВ. 

4.2. Будь-яке визначення ціни, неустойки, інші платіжні 
зобов‘язання мають бути визначені с точністю до двох знаків після 
коми (тобто округлюється до цілої копійки). Для цілей такого визна-
чення застосовується правило округлення, яке полягає у збільшен-

ні відповідного знака на «1» (одиницю), якщо наступний за ним знак, 
який скорочується, дорівнює або перевищує «5» (п’ять).

Ціна з урахуванням ПДВ розраховується за формулою:  
Ціна з ПДВ = Ціна без ПДВ + ПДВ, де  
Ціна без ПДВ — ціна без урахування ПДВ з точністю до двох зна-

ків після коми; 
ПДВ — числове значення з точністю до двох знаків після коми, що 

розраховується як добуток Ціни без ПДВ та діючої ставки податку на 
додану вартість.

4.3. Ціни в договорі визначаються у національній валюті. Ці-
ни зобов’язання Контрагента (Товару/роботи/послуги) можуть бу-
ти визначені у грошовому еквіваленті в іноземній валюті лише для 
зобов’язань, в складі яких міститься не менше 75% імпортної скла-
дової, і підлягають перерахунку лише у нижчевказаному порядку: 

- перерахунок ціни зобов’язання здійснюється лише у випадку як-
що між датою виникнення зобов’язання (дата додатку до Договору 
із погодженими сторонами істотними умовами зобов’язань щодо по-
ставки Товару/надання послуг/виконання робіт) та датою його фак-
тичного виконання пройшло більше 5 банківських днів;

- перерахунок ціни зобов’язання здійснюється у випадку зменшен-
ня курсу іноземної валюти на момент оформлення первинної облі-
кової документації (видаткової накладної, акту тощо) більш ніж на 
3% по відношенню до курсу на момент виникнення зобов’язання у 
Контрагента;

- перерахунок ціни зобов’язання здійснюється за ініціативою 
Контрагента у випадку збільшення курсу іноземної валюти на мо-
мент оформлення первинної облікової документації (видаткової на-
кладної, акту тощо) більш ніж на 3% по відношенню до курсу на мо-
мент виникнення зобов’язання у Контрагента;

- сума авансу підлягає перерахунку тільки у випадку зміни курсу 
іноземної валюти на момент здійснення платежу більш ніж на 3% по 
відношенню до курсу на момент виникнення зобов’язання. МХП має 
право вимагати внесення змін у Договір чи його Додаток із визначен-
ням нової ціни зобов’язання. У випадку збільшення курсу та/або на-
явності вимоги МХП щодо внесення змін у Договір чи його Додаток із 
визначенням нової ціни товарів/робіт/послуг зобов’язання по оплаті 
настає у МХП тільки після внесення таких змін у Договір чи його До-
даток. Сплачені авансом частини ціни зобов’язань згідно умов дано-
го пункту Договору перерахунку по курсу не підлягають.

- у випадку застосування згідно положень даних Умов зміни курсу 
Контрагент зобов’язаний первинну облікову документацію надати з 
перерахованою ціною зобов’язань по курсу іноземної валюти на мо-
мент оформлення такої документації та з урахуванням фіксованої ці-
ни на сплачені авансом її частини. Ціна, що вказана у підписаних Сто-
ронами первинних облікових документах (видаткова накладна, акт 
тощо), подальшому перерахунку по курсу не підлягає.

«Курсу іноземної валюти» означає офіційний курс Національного 
банку України для визначеної у Договорі чи Додатках до нього іно-
земної валюти як еквіваленту ціни Товару/робіт/послуг.

«Ціна зобов’язання» означає договірну ціну Товару, роботи та/або 
послуги, визначеної Сторонами у Договорі чи Додатках до нього.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Оплата здійснюється в національній валюті України — грив-

ні. Якщо дата оплати є не робочим або не платіжним днем, то платіж 
переноситься на наступний платіжний день. Платіжним днем МХП є 
день зазначений у відповідному Додатку до Договору. Оплата здій-
снюється МХП лише на банківський рахунок Контрагента, що зазна-
чений в Договорі. Для зміни банківського рахунку Контрагент на-
правляє МХП відповідну додаткову угоду про зміну банківських рек-
візитів, що містить підпис уповноваженої особи і печатку (за наяв-
ності) Контрагента. Угода вступає в силу з моменту підписання всі-
ма Сторонами договору. У разі невиконання МХП обов’язку щодо 
попередньої оплати (авансу) застосовуються виключно положення 
законодавства щодо виконання зустрічних зобов’язань без додат-
кового нарахування штрафних санкцій, але здійснення зустрічного 
зобов’язання додатково погоджується Сторонами у письмовому ви-
гляді.

5.2. Сторони відповідно до ч. 2 ст. 526 ЦКУ Договору домовились 
та погодили, що виконання зобов’язань МХП з оплати поставленого 
Товару/наданих послуг/виконаних робіт (тут та надалі в розумінні По-
даткового кодексу України) Контрагентом в частині суми ПДВ, вказа-
ної у їх ціні, здійснюється протягом 5 банківських днів з дати настан-
ня відкладальної обставини. 

Під «відкладальною обставиною» Сторони розуміють виконання 
Контрагентом усіх необхідних вимог та вчинення необхідних заходів, 
визначених, зокрема, але не обмежуючись, статтею 201 Податково-
го кодексу України (далі по тексту «ПКУ»), наслідком вчинення/ви-
конання яких є реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних 
(далі — ЄРПН) податкової (-их) накладної (-их), складеної у порядку, 
визначеному законодавством, з даними, що відповідають фактично 
поставленому Товару/наданим послугам/виконаним роботам, та під-
писаною уповноваженою особою Контрагента (далі по тексту Умов, 
Договору і Додатків до нього — «реєстрація ПН»). 

5.3. Реєстрація податкових накладних (надалі по тексту — «ПН») 
та розрахунків коригувань кількісних і вартісних показників до по-
даткової накладної (надалі по тексту — «РК») здійснюється у Єдино-
му реєстрі податкових накладних (надалі по тексту — «ЄРПН») від-
повідно до чинного законодавства України.

РК складаються Контрагентом і підлягають реєстрації в ЄРПН: 
- якщо в результаті перерахунку передбачається збільшення су-

ми компенсації на користь Контрагента або якщо РК не передбача-
ють зміни сум компенсації, то РК реєструється в ЄРПН Контрагентом 
у строк відповідно з діючим законодавством України; 
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- якщо в результаті перерахунку передбачається зменшення су-
ми компенсації на користь Контрагента, то РК складається Контра-
гентом і реєструється в ЄРПН МХП. З цією метою Контрагент скла-
дає РК і направляє його МХП для реєстрації в ЄРПН не пізніше ніж за 
10 календарних днів до граничного строку, визначеного чинним за-
конодавством України. МХП має зареєструвати такий РК у строк, пе-
редбачений чинним законодавством. У випадку порушення Контра-
гентом терміну, що передбачений цим підпунктом для направлення 
МХП РК на зменшення суми компенсації, та нарахування МХП штра-
фу центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 
податкову політику, згідно ПКУ (надалі по тексту — «податковий ор-
ган») Контрагент зобов›язаний компенсувати МХП збитки у розмірі 
такого штрафу.

Контрагент зобов’язаний сплатити МХП штраф в розмірі суми 
ПДВ, зазначеної (або суми ПДВ, яка повинна бути зазначена в неза-
реєстрованих ПН/РК) в ПН та/або РК, за кожний випадок порушення 
у разі настання одного з нижчеперелічених випадків:       

- відсутність реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом строків, передба-
чених п. 198.6 ПКУ; 

- оформлення ПН/РК з порушеннями вимог чинного законодав-
ства України, та не усунення Контрагентом таких порушень протягом 
строків, передбачених п. 198.6 ПКУ, що призвело до остаточної втра-
ти МХП права на податковий кредит з ПДВ за такою ПН/РК.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.  
ПРИЗУПИНЕННЯ АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за затримку чи неви-
конання своїх зобов’язань за Договором, якщо така затримка чи не-
виконання зумовлена непередбачуваними обставинами або причи-
нами, що не належать до розумного контролю Сторони, включаю-
чи, але не обмежуючись цим: стихійні лиха, страйки (законні і неза-
конні), військові дії, проведення антитерористичних операцій (і будь-
яких інших схожих військових дій), або інші громадські заворушен-
ня, блокада, ембарго, введення заборони на експорт чи імпорт То-
вару, запровадження квот, зміна законодавства або інших міжна-
родних актів, до яких приєдналися країни Сторін, видання органами 
влади країни Сторони законодавчих та/або нормативних (легітимних 
або нелегітимних) актів, які унеможливлюють виконання обов’язків 
за Договором, та інші дії екологічного, техногенного, воєнного і соці-
ального характеру, що не залежать від волі Сторін («Форс-мажорна 
обставина»).

6.2. При настанні форс-мажорної обставини, Сторона для якої вона 
настала, письмово сповіщає про факт настання іншу Сторону не піз-
ніше дати початку виконання зобов’язання за Договором, яке такі об-
ставини унеможливлюють, а у випадку, якщо виконання зобов’язань 
вже розпочалося, - протягом 2 (двох) робочих днів з дати настання 
таких обставин. Настання форс-мажорної обставини повинно бути 
підтверджено Торгово-промисловою палатою або уповноваженим 
органом відповідної країни, в якій настали форс-мажорні обставини 
(для України Торгово-промисловою палатою України або іншим ор-
ганом державної влади у випадку надання йому на момент виникнен-
ня таких обставин, відповідних повноважень). У разі, якщо Сторона 
не повідомить або несвоєчасно повідомить іншу Сторону про поча-
ток дії вищезазначених обставин, а також у випадку не надання під-
твердження форс-мажорних обставин протягом 7 робочих днів з мо-
менту їх настання, то така  Сторона не може посилатись на дію щодо 
неї форс-мажорної обставини, як на підставу звільнення від відпові-
дальності за невиконання зобов’язань за  Договором.

6.3. За умови виконання Стороною, яка посилається на форс-
мажорну обставину, п. 6.2. Умов, настання форс-мажорних обставин 
автоматично продовжує строк виконання зобов’язань за Договором 
на період, що дорівнює строку дії таких обставин.

6.4. Сторона, для якої виникла форс-мажорна обставина, пови-
нна докласти всі розумні зусилля для пом’якшення впливу такої об-
ставини. Несправність механічного обладнання, комп’ютерної техні-
ки та/або телекомунікаційного устаткування, вихід з ладу програм-
ного забезпечення, заволодіння доступом до нього чи до засобів 
зв’язку (в т.ч. електронної пошти представника сторони), перебої в 
подачі електроенергії, зміни економічних умов, недотримання сво-
їх зобов›язань Партнером/Партнерами Контрагента, відсутність у 
Контрагента необхідних коштів чи Товару/майна, страйки та інші тру-
дові суперечки представників Контрагента (або його афілійованих 
осіб або їхніх представників) не є форс-мажорними обставинами в 
розумінні цього розділу.

6.5. Якщо форс-мажорна обставина триває більше 30 (тридцяти) 
календарних днів, будь-яка Сторона має право розірвати Договір, по-
передньо письмово повідомивши про це іншу Сторону за 5 (п’ять) 
робочих днів (без права Сторони на збитки та компенсацію). Договір 
припиняється з дати, зазначеної в такому повідомленні. 

6.6. Призупинення або розірвання Договору. Сторони мають пра-
во розірвати або призупинити Договір і таке розірвання чи призупи-
нення буде вступати в силу негайно, шляхом надання письмового 
повідомлення іншій Стороні у випадку настання в Україні будь-якої з 
нижче перелічених обставин, яка стала наслідком прямого чи опосе-
редкованого впливу епідеміологічної або пандемічної ситуації та/або 
війни або дій подібних до воєнних або загрози війни та/або резуль-
татом заборон/обмежень, які запроваджені органами державної або 
місцевої влади в Україні, або будь-яким законодавчим чи судовим 
актом, а саме у випадках:

- тимчасової, повної або часткової зупинки роботи потужностей, 
які належать або перебувають в користуванні у МХП або Контраген-
та, який є виробником Товару; та/або

- зупинення транспортного сполучення та/або знищення існуючих 
маршрутів в рамках ланцюгу поставок на території України, які мають 
бути задіяні МХП та/чи Контрагентом для виконання цього Договору.

Таке повідомлення МХП та/або Контрагентом повинно супрово-
джуватись копіями документів, які засвідчують виникнення таких об-
ставин. Припинення Договору на підставі цього пункту не є порушен-
ням Договору та жодна Сторона не матиме права на застосування до 
іншої Сторони штрафних санкцій чи збитків внаслідок такого розі-
рвання чи призупинення.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1. Права інтелектуальної власності на Об’єкт IP (результати ви-

конаних робіт/наданих послуг чи щодо поставлених Товарів, виго-

товлених чи розроблених за замовленням МХП, які підпадають під 
дію ЦКУ, Законів України «Про архітектурну діяльність» та «Про ав-
торське право і суміжні права») належать Сторонам з урахуванням 
наступного:

7.1.1. Немайнові авторські права належать Контрагенту. Контра-
гент не вправі без попередньої письмової згоди МХП здійснювати 
публікацію та/або будь-яке інше розголошення Об’єкту IP. У випад-
ку порушення Контрагентом обмежень встановлених даним пунк-
том, МХП залишає за собою право вимагати відшкодування збитків.

7.1.2. Контрагент у повному складі передає (відчужує) МХП май-
нові права, встановлені статтею 440 ЦКУ, частиною першою статті 
15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», без обме-
жень способів використання, зазначених у статті 441 ЦКУ, частиною 
третьою статті 15 вищевказаного у цьому пункті Закону, на Об’єкт ІР 
на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме: 

- право на використання Твору;
- виключне право дозволяти використання Твору;
- право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в то-

му числі забороняти таке використання.
Майнові права на Об’єкт IP передаються Контрагентом до МХП в 

момент підписання акту приймання-передачі виконаних робіт/нада-
них послуг (незалежно від того чи це прямо зазначено в самому Ак-
ті) з дати його підписання (МХП вправі вимагати підписання окремо-
го Акту приймання-передачі результатів робіт та майнових прав на 
них за формою, що надається Контрагентом). Винагорода за пере-
дачу  Об’єкту IP включається у вартість робіт/послуг, вказаних у До-
датках до Договору.

Контрагент підтверджує, що всі права інтелектуальної власнос-
ті на Об’єкт IP на момент їх передачі належать йому, він має пра-
во використовувати та розпоряджатися цими права на свій розсуд, 
не передавав (не відчужував) вказані права третім особам. Контр-
агент гарантує, що створений Об’єкт IP не порушує прав та інтере-
сів третіх осіб, власників чинних в Україні охоронних документів на 
об’єкти права інтелектуальної власності. У разі виявлення таких по-
рушень Контрагент несе відповідальність згідно з чинним законодав-
ством України.

Пункт не застосовується до договорів, якими не передбачено пе-
рехід права власності на майно чи результати виконання робіт/на-
дання послуг, і в такому випадку Контрагент гарантує, що є законним 
правовласником або правоволодільцем предметом Договору і ви-
конання ним договору не порушує законних прав та інтересів третіх 
осіб. Повну відповідальність за вищевказані гарантії в даному пункті 
Умов несе Контрагент, в т.ч. у випадку претензій третіх осіб до МХП 
такі претензії врегульовує Контрагент самостійно.

7.2. У випадку зображення на Товарі торгових марок, комерційних 
найменувань, логотипів і т.д., що належать МХП (надалі все разом по 
тексту — об’єкти права інтелектуальної власності МХП), Контрагент 
зобов’язується не порушувати будь-яких прав інтелектуальної влас-
ності МХП, в т.ч. не здійснювати реалізацію Товару із зображенням 
на ньому об’єктів права інтелектуальної власності МХП третім осо-
бам, не використовувати іншим чином у власній господарській ді-
яльності тощо, а також утилізувати такий Товар протягом 15 кален-
дарних днів у випадку припинення договору із МХП та/або повернен-
ня неякісного Товару з моменту припинення договору або відповід-
но отримання вимоги від МХП про відмову від неякісного Товару.

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

8.1. Сторони (їх керівники, представники, персонал,  кінцеві бе-
нефіціарні власники (фізичні особи), акціонери) зобов’язуються ви-
конувати Договір і здійснювати діяльність безумовно дотримуючись 
принципів законності і прозорості, не допускаючи будь-яких проти-
законних/протиправних дій, корупції та легалізації (відмиванню) до-
ходів, отриманих злочинним шляхом, в т.ч. їх використання з метою 
фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може поруши-
ти зазначені гарантії. Додатково Сторони гарантують на дату укла-
дання Договору та в будь-який час протягом строку дії Договору від-
сутність:

8.1.1. Порушень законів, пов’язаних з легалізацією доходів, отри-
маних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, чи пору-
шень, які кваліфіковані як шахрайство, ухилення від сплати податків 
чи інші економічні злочини. Дана умова не застосовується до пору-
шень чи злочинів, з моменту обвинувачення за якими пройшло мен-
ше 3 (трьох) років або наявна мирова угода, а також за умови надан-
ня Стороною іншій Стороні підтвердження, що обвинувачення без-
підставні і за ними відсутній вирок компетентного органу держави, 
яка таке обвинувачення висунула.

8.1.2. Санкцій, а саме: торговельних, економічних, фінансових чи 
інших  законодавчо закріплених санкцій, правил, ембарго або об-
межувальних заходів, які були введені (у тому числі після дати під-
писання Договору) органом, відповідальним за встановлення санк-
цій. «Орган, відповідальний за встановлення санкцій» означає упо-
вноважений орган США, ООН, Великої Британії, Європейського Со-
юзу, включаючи її держави-члени, та України, країн реєстрації сто-
рін (в т.ч. їх засновників та кінцевих бенефіціарних власників (фі-
зичних осіб)); будь-які департаменти вищевказаних органів чи уря-
дів, які наділені повноваженнями встановлювати санкції в країнах, 
що згадуються вище.

8.1.3. Резидентства Сторони (її засновників/ кінцевих бенефіціар-
них власників (фізичних осіб)/акціонерів з часткою більше 10%) на 
забороненій території.  

8.1.4. Діяльності Сторони на забороненій території, що означає 
відсутність у Сторони представництв та/або офісів на забороненій 
території, а також відсутність зареєстрованих та/або розташованих 
на забороненій території постачальників, покупців, субпідрядників, 
перевізників, виробників, вантажоотримувачів інших партнерів Сто-
рони, які задіяні при виконанні Договору або у маршруті платежів 
за ним.

«Заборонена територія» означає будь-яку країну, проти якої за-
стосовуються будь-які правила санкцій, які приймаються чи засто-

совуються будь-яким органом санкцій або незважаючи на існування 
вищезазначених Законів про санкції, заборонені території, що вклю-
чають Російську Федерацію, Республіку Білорусь, Іран, Сирію, Кубу, 
Північну Корею, Судан, Автономну Республіку Крим та місто Севасто-
поль, тимчасово окуповані території України, інші країни чи території, 
на які поширюються санкції, визначені у п. 8.1.2. вище.

8.2. Будь-яка Сторона надіславши попереднє письмове повідо-
млення іншій Стороні може призупинити виконання своїх зобов’язань 
або в односторонньому порядку розірвати Договір (без права іншої 
Сторони на збитки та компенсацію), якщо отримає повідомлення/ін-
формацію про порушення іншою Стороною наданих гарантій згід-
но п. 8.1. та/або при невиконанні іншою Стороною зобов’язань згід-
но п. 8.3. 

8.3. З метою перевірки дотримання вищевказаного Сторони про-
тягом строку дії Договору мають право витребувати, а інша сторона 
зобов’язана надати на вимогу/або з власної ініціативи достовірні до-
кументи та/або відомості/інформацію (у т.ч. отримувати їх від офі-
ційних органів) необхідні для перевірки чи встановлення(розуміння)/
з’ясування, в т.ч. з метою надання обслуговуючому банку на його ви-
могу, невиключно наступне: 

- ідентифікації та верифікації Cторони (представника), перевірки 
повноважень підписанта з боку іншої Сторони,

- кінцевого бенефіціарного власника (фізичну особу) або його від-
сутності, у тому числі отримання структури власності та/або даних, 
що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (фі-
зичну особу), 

- мети та характеру ділових відносин або проведення фінансової 
операції, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповід-
ності інформації про мету діяльності Сторін, 

- факту належності кінцевого бенефіціарного власника (фізичної 
особи) Сторони, до національних, іноземних публічних діячів та ді-
ячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, 
членів їх сімей або осіб, пов’язаних з політично значущими особами, 
а також щодо ідентифікації уповноважених осіб Сторін, від імені або 
за дорученням чи в інтересах яких діє.

9. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ХАБАРНИЦТВОМ
9.1. Сторони зобов’язані дотримуватися антикорупційного законо-

давства, що застосовується до кожної з них. Жодна із Сторін не по-
винна давати або погоджуватися давати будь-якій особі, або прийма-
ти, або погоджуватися приймати від будь-якої особи, від імені іншої 
Сторони будь-яке дарування, платіж, винагороду, фінансові чи не фі-
нансові переваги або пільги будь-якого виду, або будь-яке право, яке 
становить незаконну або корупційну практику відповідно до законо-
давства, що застосовується.

9.2. MХП та всі Контрагенти МХП працюють у повній відповідності 
принципам законності та прозорості, відповідно до найвищих стан-
дартів ділової етики та нетерпимості до шахрайства, хабарництва та 
корупції, та уникнення правопорушень.

9.3. Кожна Сторона зобов’язується та гарантує іншій Стороні, що 
вона, її афілійовані особи, працівники чи представники не отриму-
ють, не сплачують та не пропонують будь-які кошти (або інші ціннос-
ті та блага) задля впливу на дії чи рішення для отримання протиправ-
них переваг або досягнення інших протиправних цілей. 

Кожна Сторона зобов’язується та гарантує не здійснювати інших 
дій, що порушують вимоги національного антикорупційного законо-
давства та міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей. 

Сторони зобов’язуються не використовувати отримані кошти та/
або майно для фінансування чи підтримки будь-якої діяльності, яка 
може порушити застосовне законодавство, включаючи антикоруп-
ційні вимоги.

Кожна зі Сторін (включно з її працівниками) зобов’язується не 
пропонувати, не давати, не обіцяти або узгоджувати надання пред-
ставникам іншої Сторони або їх близьким особам, прямо або побіч-
но, будь-які грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послу-
ги, нематеріальні активи, іншу вигоду, яку обіцяють, пропонують, на-
дають або одержують без законних на те підстав (неправомірна ви-
года), з метою отримання, надання чи стимулювання до отримання/
надання неправомірних/необґрунтованих переваг на свою користь. 

Кожна зі Сторін зобов’язується за першою вимогою надавати ін-
шій Стороні письмову інформацію про всі види ділової гостинності, 
наданої понад затвердженого іншою Стороною ліміту (тобто, пода-
рунків, заходів та іншого в межах загальноприйнятого розуміння ді-
лової гостинності).

Кожна Сторона зобов’язується забезпечити відсутність фактично-
го або потенційного конфлікту інтересів під час підписання та вико-
нання Договору. Якщо Стороні стає відомо про будь-який існуючий 
або потенційний конфлікт інтересів, вона повинна негайно повідоми-
ти про це іншу Сторону.

Якщо будь-яка Сторона, включаючи її працівників, порушує вище-
зазначені зобов’язання, інша Сторона може розірвати Договір негай-
но та в односторонньому порядку, та вимагати відшкодування збит-
ків. МХП негайно блокує бізнес-партнера та припиняє будь-яке по-
тенційне співробітництво з ним у разі таких порушень.

9.4. МХП залишає за собою право публічного розповсюдження ін-
формації про випадки порушення цього розділу Умов та/або спроби 
корумпування співробітників МХП. 

МХП очікує, що бізнес-партнери негайно повідомлять МХП у ра-
зі виявлення порушень (включаючи підозру щодо можливих пору-
шень) за допомогою Лінії довіри на офіційному сайті МХП https://
mhp.com.ua/. МХП може розглянути можливість подальшого спів-
робітництва з бізнес-партнером, якщо бізнес-партнер відкритий для 
співпраці з МХП у боротьбі проти корупції та порушень щодо добро-
чесності бізнесу.

10. ПРАВО ДОГОВОРУ, ПІДСУДНІСТЬ ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір та Додатки до Договору регулюються законо-

давством України.
10.2. Договір, додаткова угода  починає діяти з моменту (дати)  йо-

го підписання сторонами або їх представниками, скріплення його пе-
чатками (за наявності) і діє до припинення договору за угодою сто-
рін або ініціативою однієї сторони згідно умов Договору та додатків 
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до нього, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторона-
ми взятих на себе зобов’язань. Сторони на підставі ст. 631 ЦКУ мо-
жуть вказати у договорі, що умови такого договору застосовуються 
до відносин, які виникли з визначеної сторонами дати. 

10.3. Якщо в реквізитах договору вказано різні дати  (під підписа-
ми Сторін та у колонтитулі договору поруч з номером), то дата на-
брання чинності договором відповідає більш пізній даті; якщо дата  
не зазначена поряд з підписами Сторін то — відповідає даті, що вка-
зана в колонтитулі договору поруч з номером. Дата набрання чин-
ності додатком відповідає даті набрання чинності Договором або до-
датковою угодою, до якої він складений.

10.4. Всі спори, що виникають між Сторонами, передаватимуть-
ся на розгляд компетентного суду України, якщо інше не зазначене в 
Договорі чи Додатках до нього.

10.5. Невикористання або будь-яка затримка у використанні МХП 
будь-яких прав або заходів судового захисту згідно з Договором не 
є відмовою від прав на їх виконання, як і будь-яке одноразове або 
часткове виконання будь-яких прав або заходів судового захисту не 
перешкоджає їх реалізації надалі. Права та заходи захисту за Дого-
вором є додатковими і не виключають будь-яких прав або засобів за-
хисту, які гарантуються законодавством.

10.6. Незаконність, юридична недійсність або неможливість вико-
нання будь-якого положення даних Умов, Договору чи Додатків до 
нього у будь-якому відношенні, не впливають на законність, юри-
дичну дійсність або можливість виконання інших положень самого 
Договору.

10.7. Договір може бути розірваний достроково за взаємною зго-
дою Сторін. 

10.8. Сторони вправі достроково розірвати (припинити) Договір 
(або окремий Додаток до нього) в односторонньому порядку у на-
ступних випадках: анулювання ліцензії, дозволів, інших актів дер-
жавних органів, зміни законодавства, які позбавляють Контрагента 
права на виконання зобов’язань, що є предметом Договору; пору-
шення Контрагентом умов Договору, в інших випадках, передбаче-
них діючим законодавством України, даними Умовами, Договором 
або додатками до нього. Сторона, яка ініціює дострокове розірван-
ня Договору направляє іншій Стороні мотивовану письмову вимо-
гу за 15 календарних днів до запланованої дати припинення Догово-
ру. Розірвання Договору (чи його окремого Додатку) вступає в силу 
в дату, вказану у такому повідомленні. У випадку дострокового розі-
рвання (припинення) Договору чи його окремого Додатку Сторони 
не звільняються від виконання зобов’язань і проведення розрахун-
ків, які виникли до розірвання (припинення) Договору чи його окре-
мого Додатку. 

10.9. У разі призупинення виконання чи розірвання (припинення) 
Договору (чи його окремого Додатку) згідно даних Умов Контрагент 
зобов’язаний повернути МХП отриману передплату (аванс) з ураху-
ванням наступного:

- в день направлення такого повідомлення Контрагентом, якщо 
Договір (чи його окремий Додаток) призупиняється чи розривається 
(припиняється)  за ініціативою Контрагента.

- протягом 5 календарних днів з дати отримання Контрагентом та-
кого повідомлення від МХП, якщо Договір (чи його окремий Дода-
ток) призупиняється чи розривається за ініціативою МХП.

У випадку якщо попередня оплата (аванс) з боку МХП була здій-
снена щодо зобов’язань, ціна на які була визначена у грошовому ек-
віваленті в іноземній валюті, то повернення такої передплати здій-
снюється Контрагентом в національній валюті в сумі попередньої 
оплати (авансу) помноженої на коефіцієнт курсової різниці.

«Коефіцієнт курсової різниці» означає результат ділення курсу 
іноземної валюти (в якій було визначено ціну передплаченого з бо-
ку МХП зобов’язання) на дату повернення попередньої оплати та кур-
су іноземної валюти на дату здійснення попередньої оплати (спла-
ти авансу).  

10.10. У випадку використання сторонами системи електронного 
документообігу (далі — СЕД) МХП не несе відповідальності за збої/
недоліки в її роботі, а Контрагент підписуючи Договір, будь-який до-
даток до Договору до моменту приєднання до СЕД, підтверджує, що 
ознайомлений із роботою СЕД, перевірив, доповнив та підтвердив 
актуальність власних даних у СЕД, отримав від МХП логін та пароль 
для авторизації, забезпечив своїх працівників електронними підпи-
сами, здійснив доступ в систему і не має зауважень до її роботи та 
функціоналу.  Контрагент гарантує, що доступ до СЕД буде надано 
лише його уповноваженими особами. Доступ іншим особам до СЕД 
Контрагенту надавати забороняється і Контрагент несе повну відпо-
відальність за розголошення його даних для авторизації в СЕД третім 
особам та усі можливі негативні наслідки для нього.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
11.1. Умови Договору та будь-яка інша інформація передана одні-

єю із Сторін іншій Стороні в рамках виконання умов Договору вважа-
ється конфіденційною і не може розголошуватися жодною із Сторін 
без отримання попередньої згоди іншої Сторони. 

11.2.  Будь-яка із Сторін може розголошувати конфіденційну ін-
формацію без згоди іншої Сторони у таких випадках:

• державним органам, уповноваженим звертатись з проханням на-
дати таку інформацію відповідно до законодавства, що застосову-
ється до такої Сторони, з повідомлення іншої Сторони, на підставі на-
лежним чином оформленого державним органом запиту на надання 
зазначеної інформації; 

• судовим органам і своїм уповноваженим представникам з метою 
захисту й реалізації прав за Договором;

• обслуговуючому банку (банкам) з метою виконання зобов’язань 
за Договором. 

11.3.  Крім випадків, вказаних вище, МХП має право розкривати 
конфіденційну інформацію без згоди Контрагента, таким особам:

• компаніям, що входять до складу групи МХП (афілійовані з ПРАТ 
«МХП» в розумінні ПКУ);

• підрядникам, в тому числі консультантам, радникам та аудито-
рам.

11.4. За винятком випадків і в тій мірі, в якій потрібно за чинним 
законодавством або необхідно для виконання решти зобов’язань за 
Договором, вся конфіденційна інформація повинна бути повернута 

МХП або, на вимогу, знищена, при припиненні або закінченні термі-
ну дії Договору.

11.5. Сторони цим надають одна одній як володільцю бази пер-
сональних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персо-
нальних даних, призначеному іншою стороною на його власний роз-
суд, свою безумовну згоду та дозвіл безстроково здійснювати об-
робку персональних даних в розумінні Закону України «Про захист 
персональних даних» у складі, обсязі, формі та відповідно до проце-
дури обробки персональних даних, встановлених внутрішніми поло-
женнями МХП. Цим Сторони також погоджуються з включенням ін-
формації, що містить персональні дані щодо них до бази персональ-
них даних іншої сторони «Контрагенти».      

12. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ, ПЕЧАТОК
12.1. Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 ЦКУ домовили-

ся про можливість вчинення, підписання, укладання в електронному 
вигляді із застосуванням електронного підпису (кваліфікованого чи 
удосконаленого електронного підпису) Договору, додатків до нього, 
додаткових угод, первинної бухгалтерської документації, актів звірки 
заборгованості та інших документів, пов’язаних із виконанням дого-
ворів (надалі по тексту розділу — Правочини).

12.2. Кожна із сторін підтверджує наявність необхідних інструмен-
тів для вчинення, підписання, укладання правочинів в електронному 
вигляді із застосуванням електронного підпису та зобов’язується за-
безпечити схоронність даних засобів, неможливість несанкціонова-
ного їх використання і використання після втрати повноважень осо-
бою прав на представництво.

12.3. Сторони домовилися, що будь-який правочин, який буде 
вчинений (укладений, підписаний) відповідно до умов даної Угоди із 
застосуванням Сторонами (однією із Сторін) відповідного електро-
нного підпису вважається вчиненим з додержанням письмової фор-
ми правочину в розумінні ст. 207 ЦКУ.

12.4. Кожна із сторін несе повну відповідальність перед іншою 
стороною за всі збитки, спричинені невиконанням обов’язків, вказа-
них у цьому розділі даних Умов. 

12.5. Сторони погоджують, що у випадку застосування сторона-
ми електронного підпису первинні облікові документи (видаткові на-
кладні, акти приймання-передачі, коригування до них) складаються 
Контрагентом датою здійснення господарської операції, визначеної 
згідно норм діючого законодавства, та надсилаються МХП для під-
писання не пізніше 7 календарних днів з моменту здійснення гос-
подарської операції. Датою договору, додатку до нього чи додатко-
вих угод, а також датою виконання зобов’язання є дата складання 
документів незалежно від того, коли фактично вони підписані Сто-
ронами. 

12.6. Положення Договору та всіх Додатків до нього щодо вико-
ристання печатки діють відповідно до чинного законодавства за умо-
ви її наявності у сторін. Наявність або відсутність печатки, в т.ч. елек-
тронної, не впливає на чинність Договору та його невід’ємних час-
тин, а також первинних облікових та інших супроводжуючих дого-
вір документів.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про надання дозволу на здійснення спеціального досудового  

розслідування
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. За-

поріжжя Запорізької області від 22.09.2022 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 62021080020000131 від 02.07.2021 року за підозрою Злобіна Ері-
ка В’ячеславовича, 14.07.1964 року народження, уродженця м. Вороні-
жа, російської федерації, громадянина України, який проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 41, кв. 113 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Злобін Ерік В’ячеславович, 14.07.1964 року народження, уродженець 

м. Вороніжа, російської федерації, громадянин України, який проживає 
за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 41, 
кв. 113, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військо-
вій та оборонній сфері Південного регіону за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Базарна, 2, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України - ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження № 62021080020000131 від 02.07.2021 року за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, на 
10 годину 27.09.2022, на 10 годину 28.09.2022, на 10 годину 29.09.2022.

Явка для участі у вказаних процесуальних та слідчих діях є 
обов’язковою.

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

У випадку неможливості прибуття на виклик прошу повідомити слід-
чого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР у  
м. Мелітополі Манжару О. В. за телефоном (061) 239-96-29.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про надання дозволу на здійснення спеціального досудового  

розслідування
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. За-

поріжжя Запорізької області від 22.09.2022 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №62021080020000130 від 02.07.2021 року за підозрою Карпичева Ан-
дрія Миколайовича, 11.07.1969 року народження, уродженця м. Авдіїв-
ки, Донецької області, громадянина України, який проживає за адресою: 
АР Крим, м. Керч, вул. Донського, буд. 3, кв. 108 у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Карпичев Андрій Миколайович, 11.07.1969 року народження, уро-

дженець м. Авдіївки, Донецької області, громадянин України, який про-
живає за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Донського, буд. 3, кв. 108, 
відповідно до вимог ст.ст. 134, 135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та 
оборонній сфері Південного регіону за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ба-
зарна, 2, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання ви-
мог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження № 62021080020000130 від 02.07.2021 року за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, на 
10 годину 27.09.2022, на 10 годину 28.09.2022, на 10 годину 29.09.2022

Явка для участі у вказаних процесуальних та слідчих діях є 
обов’язковою.

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

У випадку неможливості прибуття на виклик прошу повідомити слід-
чого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР у  
м. Мелітополі Шудрика О. М. за телефоном (061) 239-96-29.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Бура Тетяна Василівна, 22.03.1975 р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за № 42022000000000403 
від 30.03.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримі-
нального кодексу України, тобто колабораційній діяльності, а саме у до-
бровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з вико-
нанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах вла-
ди, створених на тимчасово окупованій території.

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

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

вана Бура Тетяна Василівна, 22.03.1975р.н., останнє відоме місце реє-
страції та проживання: за адресою: Донецька обл., Маріупольський р-н., 
с. Тополине, вул. Молодіжна, буд. 10, кв. 2, на 29.09.2022 об 11:00, на 
30.09.2022 об 11:00, на 01.10.2022 об 11:00 до будівлі тимчасової дис-
локації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шев-
ченка, 7, каб. 130, для отримання письмового повідомлення про підозру 
у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному проваджен-
ня №42022000000000403 від 30.03.2022 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні. 

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

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціально-

го досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022130000000117 стосовно підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, Вербицького Миколи Івановича, 05.06.1962 
р.н., уродженця Луганської області, громадянина України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Вербицького М. І. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Вербицький Микола Іванович, 05.06.1962 р.н., уродженець с. Новомикільське Міловського району Лу-
ганської області, місце реєстрації та проживання за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Зелеківка, 
вул. Єлисеєва, буд. 60, буд. 25, у відповідності до ст.ст 133, 135, 297-5 КК України, Вам необхідно з’явитись 27.09.2022 
у період з 09.00 до 14.00 до приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 15, до слідчого 
в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юстиції Карабіна Володимира Петровича, для 
повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслі-
дування, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні  № 42022130000000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022, в якому Ви є пі-
дозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 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.

Повідомлення про підозру

Повідомляю, що 24.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022230000000102 від 
28.04.2022, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлення 
про підозру Земляновій Вікторії Євгеніївні, 14.12.1962 р.н., у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик

Підозрюваній Земляновій Вікторії Євгеніївні, 14.12.1962 року народження, громадянці України, 
проживаючій за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вулиця Гмирьова, 6, кв. 13, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 27, 28, 29, 30 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 участі у слідчих діях у кримінальному провадженні № 22022230000000102 
від 28.04.2022, за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1 та  
ч. 2 ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту Вас в якості підозрюваної. Поважні причини 
та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +1..+6 +11..+16 Черкаська +1..+6 +11..+16
Житомирська +1..+6 +11..+16 Кіровоградська +1..+6 +12..+17
Чернігівська +1..+6 +10..+15 Полтавська +1..+6 +11..+16
Сумська +1..+6 +9..+14 Дніпропетровська +1..+6 +12..+17
Закарпатська +3..+8 +15..+20 Одеська +4..+9 +17..+22
Рівненська +1..+6 +11..+16 Миколаївська +3..+8 +14..+19
Львівська +1..+6 +13..+18 Херсонська +4..+9 +15..+20
Івано-Франківська +1..+6 +15..+20 Запорізька +3..+8 +13..+18
Волинська +1..+6 +11..+16 Харківська +1..+6 +9..+14
Хмельницька +1..+6 +13..+18 Донецька +1..+6 +12..+17
Чернівецька +1..+6 +15..+20 Луганська +1..+6 +11..+16
Тернопільська +1..+6 +12..+17 Крим +3..+8 +15..+20
Вінницька +1..+6 +14..+19 Київ +4..+6 +14..+16

Укргiдрометцентр

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Ковіті-
ді Ользі Федорівни,  07.05.1962 року народження, 
останні відомі місця проживання: Автономна Рес-
публіка Крим, місто Сімферополь, вул. Свобод-
на, буд. 3 кв. 91; Автономна Республіка Крим, міс-
то Севастополь, вул. Фрунзе, буд. 3, кв. 26; останні 
відомі робочі адреси: Автономна Республіка Крим, 
місто Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 13, каб. 263-
264; Російська Федерація, м. Москва, вул. Вели-
ка Дмитрівка, 26, необхідно з’явитися 28.09.2022 
о 10:00 год., 29.09.2022 о 10:00 год., 30.09.2022 
о 10:00 год. до прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя за адресою: м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, каб. 406, для отримання повідо-
млення про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12022010000000022 від 10.06.2022 та проведен-
ня інших процесуальних дій.

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

кликає Воронова Андрія Миколайовича, 30.11.1968 
року народження, зареєстрованого за адресою: 
м. Дружківка, Донецької області, вул. Постишева, 
18/1, як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 22018260000000062 від 12.11.2018 року 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2022 
року на 14-30 год, за адресою: 58001, м. Чернівці, 
вул. Кафедральна, 4, кабінет 5. 

З моменту опублікування повістки про виклик 
обвинуваченого Воронова Андрія Миколайовича 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження останній вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

 Суддя О. Г. Літвінова

Київський районний суд м. Полтави 
викликає Губіна Владислава Валерійо-
вича, 12.08.1974 р.н., (останнє відоме 
місце проживання м. Харків, вул. Н. 
Ужвій, буд. 92, кв. 102,) як обвинуваче-
ного в судове засідання по криміналь-
ному провадженню №644/5100/17 по 
обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого 
ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України. Су-
дове засідання відбудеться 29 вересня 
2022 року о 13 год. 20 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Полтава, пров. 
Хорольського, 6, каб №19, зал судо-
вих засідань №8 (каб. 19). В разі не-
явки справу буде розглянуто за Вашої 
відсутності. 

Суддя О. С. Калько

Втрачений документ, договір дарування від 20 серпня 2018 року за 
номером №4315. Посвідчено приватним нотаріусом Київського місь-
кого нотаріального округу на 1/2 частину квартири за адресою: Касія-
на Василя, 6, кв. 37 на ім’я Мовчан Ганни Георгіївни.

Повідомлення про підозру

Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-
відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 22.09.2022 скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Хомін Ігор 
Ярославович, 22 грудня 1976 р.н., останнє відоме місце проживання 
за адресою: вул. Ломоносова буд. 4, кв. 48, м. Красноперекопськ, Ав-
тономна Республіка Крим, Україна, підозрюється у державній зраді, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

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

Приватний нотаріус Синельниківського районного нотаріального 
округу Дніпропетровської області Дидюк В. В. повідомляє, що після 
смерті Мошник Любові Кузьмівни, 06.05.1948 року народження, яка 
померла 29.03.2022 року, останнім місцем реєстрації якої було: Дні-
пропетровська область, Синельниківський р-н, с. Дмитрівка, вул. Під-
гірна, буд. 141, була заведена спадкова справа. Просимо усіх спадко-
ємців у строк до 29.01.2023 року звернутися до нотаріуса за адресою: 
52800, Дніпропетровська область, Синельниківський район, місто Пер-
шотравенськ, вулиця Пушкіна, 1/2 (офіс нотаріуса).

Повідомлення про підозру

Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-
відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 22.09.2022 скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Веніков Олек-
сандр Анатолійович, 18 грудня 1974 р.н., останнє відоме місце про-
живання за адресою: вул. Квартал Єгудіна буд. 11, кв. 18, с. Петрівка, 
Красногвардійський район, Автономна Республіка Крим, Україна, підо-
зрюється у державній зраді, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кусюк Сергій Миколайович, 01.12.1966 р.н., зареєстроване місце 
проживання за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 11/44, кв. 347, від-
повідно до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викли-
кається  29.09.2022 о 10:00 год. до Офісу Генерального прокурора  
(м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора відділу 
ОГП Дубовик М. В., тел. 044-200-70-79, для отримання, у разі виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України, обвинувального акта, а також реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532 від 22.02.2016, в статусі підозрюваного.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Діулін Богдан Русланович, 16.06.1991 р.н., зареєстроване місце про-
живання за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федо-
ренка, 19, кв. 9, відповідно до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК 
України викликається 29.09.2022 о 09:00 год. до Офісу Генерального 
прокурора (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокуро-
ра відділу ОГП Дубовик М. В., тел. 044-200-70-79, для отримання, у ра-
зі виконання вимог ст. 290 КПК України, обвинувального акта, а також 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42016000000000532 від 22.02.2016, в статусі підозрюваного.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Радчук Олександр Володимирович, 19.10.1989 р.н., зареєстрова-
не місце проживання за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний (Ло-
бановського), 152-А, гуртожиток, відповідно до вимог ст. ст. 110-112, 
133-135, 297-5 КПК України викликається 29.09.2022 об 11:00 год. до 
Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб.  
№ 209) до прокурора відділу ОГП Дубовик М.В., тел. 044-200-70-79, для 
отримання, у разі виконання вимог ст. 290 КПК України, обвинувально-
го акта, а також реєстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016, в стату-
сі підозрюваного.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кисіль Сергій Михайлович, 10.08.1982 р.н., зареєстроване місце 
проживання за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 28/41 (гуртожиток), 
відповідно до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України ви-
кликається 29.09.2022 о 09:30 год. до Офісу Генерального прокурора  
(м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 209) до прокурора відділу 
ОГП Дубовик М. В., тел. 044-200-70-79, для отримання, у разі виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України, обвинувального акта, а також реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000532 від 22.02.2016, в статусі підозрюваного.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Сизін Антон Олександрович, 02.08.1990 р.н., адреса місця реєстрації 
та останнє відоме місце проживання: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Гал-
ви (попередня назва – Руднєва), буд. 39, кв. 117, відповідно до вимог 
ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликається 29.09.2022 
об 11:30 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, каб. № 209) до прокурора відділу ОГП Дубовик М. В., тел.  

044-200-70-79, для отримання, у разі виконання вимог ст. 290 КПК 

України, обвинувального акта, а також реєстру матеріалів досудово-

го розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000532 

від 22.02.2016, в статусі підозрюваного.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 

ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Маркевич Віталій Олександрович, 29.05.1981 р.н., адреса місця реє-

страції та останнє відоме місце проживання: смт. Лисянка Лисянсько-

го району Черкаської області, вул. Бужанська, 49, відповідно до вимог 
ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликається 29.09.2022 
о 10:30 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, каб. № 209) до прокурора відділу ОГП Дубовик М. В., тел.  
044-200-70-79, для отримання, у разі виконання вимог ст. 290 КПК 
України, обвинувального акта, а також реєстру матеріалів досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000532 
від 22.02.2016, в статусі підозрюваного.

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

Поважні причини неприбуття особи на виклик  
згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.

Наслідки неприбуття на виклик, передбачені статтею 139  
КПК України:

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розмі-
ру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 
у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого 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 тимча-

сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-

вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-

ня спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 

провадження.
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