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На землі і тваринницьких фермах працюють родинами
РОЗВИТОК. На Сумщині активно підтримують фермерські господарства, які виробляють 
близько 10 відсотків аграрної продукції області

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Юрієві Громаку 54 роки. 
За освітою вчитель, ба-

гато років працював в освітян-
ській галузі на різних посадах. 
Однак як каже нині, від землі 

ніколи не відривався, із 2008-
го її обробляє. Коли ж школу-
інтернат, яку очолював, за-
крили, вирішив створити сі-
мейне фермерське господар-
ство.

Торік у січні зареєстрував 
ФГ «Оберіг», розпочавши но-

ву сторінку в трудовій автобіо-
графії. Наголошує, що в сіль-
ському господарстві далеко 
не новачок, це дало змогу без 
жодних зволікань повноцін-
но працювати. Маючи в роз-
порядженні майже 13 гектарів 
землі поблизу села Гнилиця 

Охтирського району, одержа-
них від батьків, а також влас-
них і дружини-педагога, нала-
годив п’ятипільну сівозміну: 
вирощує пшеницю, сою, куку-
рудзу, соняшник та горох.

Із техніки є трактор МТЗ-82, 
набір грунтообробних знарядь, 

ще якась дещиця. Не завадив 
би комбайн, однак... За словами 
Юрія Громака, таким сімейним 
фермерам, як він, доводить-
ся кооперуватися із друзями, 
земляками і гуртом да-
вати лад землі. Що й ро-
блять. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГАБРІЕЛЮС ЛАНДСБЕРГІС:
«Литовці скинули 

радянський режим, 
українці позбулися 

януковича, іранські 
жінки повстали проти 
жорстокості режиму в 
Ірані, і росіяни можуть 

скинути путіна».

Розраховуємо  
на членство в ОЕСР

РОЗВИТОК. Амбітна мета України — це набуття повноцінно-
го членства в Європейському Союзі та Організації економічного 
співробітництва та розвитку. Про це сказав Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль, виступаючи на відкритті засідання Ради ОЕСР. 
«Ми розглядаємо ці два процеси як такі, що доповнюють один од-
ного, і зважаємо на те, наскільки значною для ЄС є роль ОЕСР 
як аналітичного центру та центру розроблення найкращих рішень 
щодо державної політики», — підкреслив очільник уряду.

Денис Шмигаль висловив сподівання, що ОЕСР підтримає за-
явку України й сторони узгодять дорожню карту членства Украї-
ни в організації. Цей процес відкриє ширший доступ України до 
участі в роботі органів ОЕСР. Упроваджуючи стандарти організа-
ції та беручи участь у її оглядах, Україна ставатиме зрозумілішою 
для інвесторів, дослідників, консалтингових компаній, а найголо-
вніше — тих, хто вивчає можливості виходу на український ринок.

Прем’єр-міністр подякував організації за надважливу підтрим-
ку та висловив сподівання, що вже незабаром Генеральний се-
кретар ОЕСР Матіас Корманн прибуде для відкриття офісу в 
Україну.

49,5 млрд грн
спрямовано у вересні на пенсійні 

виплати, зокрема 9,4 млрд —  
на виплату через АТ «Укрпошта»,  

40,1 млрд — через уповноважені банки

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль розповів про важливі домовленості  
з партнерами нашої держави під час 77-ї сесії Генасамблеї ООН

Цивілізований світ  
і надалі нас 
підтримуватиме

Міністр закордонних справ Литви про те, що не варто 
недооцінювати силу свободи
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4 Через сезонне 
загострення 
коронавірусу в громадах 
Полтавщини посилили 
протиепідемічні заходи

МЕДИЦИНА

5 
РЕПОРТАЖ

Попри небезпеку війни 
та обстрілів  юдейські 
прочани з багатьох країн 
приїхали в Умань на 
святкування Рош га-Шана
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 5 

до Порядку та умов

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР 
інформації про отримання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) приватних закладів (крім приватних закладів освіти), у яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану, за __________   20__ р
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_______________________________________
(найменування органу)
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Інформація щодо споживання комунальних послуг Інформація щодо придбання дров, пелет, вугілля, інших видів палива 
для опалення будівель (приміщень)
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________________________                       _______________              ____________________________
        (найменування посади)                                        (підпис)           (ініціали (ініціал власного імені) та прізвище

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 вересня 2022 р. № 1047 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2020 р. № 1343
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1343 «Про 

затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими ресур-
сами в державних органах» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 228) зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 вересня 2022 р. № 1047

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2020 р. № 1343

1. Пункти 2 і 3 постанови викласти в такій редакції:
«2. Установити, що дія цієї постанови:
поширюється на Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, інші цен-

тральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи/підрозділи, місцеві органи 
виконавчої влади та інші державні органи, на працівників яких поширюється дія За-
кону України »Про державну службу»;

не поширюється на працівників консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів і служб, утворених Президентом України, та на працівників Представництва 
Президента України в Автономній Республіці Крим.

3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним та 
місцевим органам виконавчої влади забезпечити підключення згідно з планом-гра-
фіком, що затверджується Національним агентством з питань державної служби, до 
інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та 
внесення до неї даних у порядку, визначеному затвердженим цією постановою По-
ложенням.

Рекомендувати державним органам, на працівників яких поширюється дія Зако-
ну України «Про державну службу», крім органів, зазначених в абзаці першому цьо-
го пункту,  забезпечити підключення до інформаційної системи управління людськи-
ми ресурсами в державних органах та внесення до неї даних у порядку, визначеному 
затвердженим цією постановою Положенням.».

2. У Положенні про інформаційну систему управління людськими ресурсами в 
державних органах, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Це Положення визначає порядок функціонування інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах (далі — інформаційна сис-
тема) у сфері державної служби як автоматизованої системи збирання, оброблення, 
зберігання та захисту інформації, що формується (створюється) і використовуєть-
ся для забезпечення функціонування централізованої бази даних державних служ-
бовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів/підрозділів, місце-

вих органів виконавчої влади та інших державних органів, на працівників яких по-
ширюється дія Закону України «Про державну службу» (далі — працівники органів 
впровадження), а також для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровіза-
ції процесів, пов’язаних із виконанням функцій управління персоналом та нарахуван-
ня заробітної плати.»;

2) доповнити Положення пунктом 11 такого змісту:
«11. Порядок забезпечення функціонування інформаційної системи затверджу-

ється НАДС.»;
3) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
інформаційна система — автоматизована система збирання, оброблення, збе-

рігання та захисту інформації щодо працівників органів впровадження, що форму-
ється (створюється) і використовується в порядку та межах, визначених законодав-
ством, для забезпечення функціонування централізованої бази даних працівників ор-
ганів впровадження, а також для задоволення потреб щодо автоматизації та цифро-
візації процесів, пов’язаних із виконанням функцій управління персоналом та нара-
хування заробітної плати;

користувачі інформаційної системи — працівники органів впровадження або інші 
особи, які отримали відповідні права доступу до інформаційної системи;

органи впровадження — Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, ін-
ші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи/підрозділи, місцеві 
органи виконавчої влади та інші державні органи, на працівників яких поширюється 
дія Закону України «Про державну службу»;

функціональні блоки інформаційної системи — сукупність елементів інформацій-
ної системи, задіяних в єдиному процесі функціонування для реалізації завдань її ці-
льового призначення та завдань функціональної підсистеми;

функціональні підсистеми інформаційної системи — сукупність технічних засобів 
і програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію робочих процесів до рівня 
стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача, 
формування і зберігання інформації;

центральна підсистема інформаційної системи (ядро) — обчислювальне серед-
овище функціонування автоматизованих сервісів, яке забезпечує безперервність їх 
обслуговування в інтерактивному режимі реального часу та високий рівень продук-
тивності.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах 
України «Про державну службу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної ін-
формації», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в 
інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні комунікації», «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних» 
і «Про електронні довірчі послуги».»;

4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Внесення та коригування (зміна) інформації в інформаційній системі здійсню-

ється уповноваженими посадовими особами адміністратора інформаційної системи 
та органів впровадження, права доступу яких дозволяють виконати відповідну дію.»;

5) у пункті 5:
в абзаці першому слова «інформаційно-телекомунікаційних» замінити словами 

«інформаційно-комунікаційних»;
в абзаці другому слова «здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних та» 

виключити;
абзац третій виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Персональні дані, що обробляються в інформаційній системі, є інформацією з 

обмеженим доступом, крім випадків, передбачених статтею 5 Закону України «Про 
захист персональних даних».

Персональні дані в інформаційній системі обробляються автоматизовано в елек-
тронній формі за допомогою програмних засобів.

Накопичення персональних даних працівників органів впровадження здійснюєть-
ся за допомогою інформаційної системи.»;

6) у пункті 6:
в абзаці п’ятому слова «в державних органах та оплату праці» замінити словами 

«та оплату праці в органах впровадження»;
в абзаці сьомому слова «інтегрованої інформаційної системи управління люд-

ськими ресурсами» замінити словами «інформаційної системи»;
в абзаці восьмому слово «взаємодії» замінити словами «електронної взаємодії», а 

після слова «обліку» доповнити словами «органу впровадження»;
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«електронної взаємодії між органами впровадження;».
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«надання доступу працівникам органів впровадження до інформації через елек-

тронний кабінет користувача інформаційної системи для електронної взаємодії із 
структурними підрозділами, працівниками органу впровадження.»;

7) у пункті 7:
у першому реченні абзацу першого слова «уповноваженим суб’єктам» замінити 

словами «органам впровадження, користувачам інформаційної системи», а слова 
«уповноваженого суб’єкта» — словами «органу впровадження»;

в абзаці другому слова «інформаційно-телекомунікаційних» замінити словами 
«інформаційно-комунікаційних»;

в абзаці третьому слова «уповноваженому суб’єкту створюється обліковий запис 
уповноваженого суб’єкта» замінити словами «користувачу інформаційної системи 
створюється відповідний обліковий запис»;

8) у пункті 10:
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«Внесення до інформаційної системи інших даних, не передбачених абзацами 

другим — восьмим цього пункту, здійснюється за згодою органу впровадження та 
адміністратора інформаційної системи, що оформляється договором про внесення 
додаткових даних до інформаційної системи в межах бюджетних асигнувань НАДС.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим 
і одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«Повнота даних інформаційної системи забезпечується внесенням до інформа-

ційної системи даних, визначених абзацами другим — восьмим цього пункту, від-
повідно до вимог, встановлених НАДС та в межах обсягу інформації, передбаченої 
функціональними блоками інформаційної системи.»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Документи в інформаційній системі створюються відповідно до вимог законо-

давства з питань документування управлінської діяльності на основі шаблонів із від-
повідними реквізитами та полями постійної і змінної інформації, які передбачені ін-
формаційною системою. Сформований проект документа може бути відкоригова-
ний, доповнений користувачем інформаційної системи в разі необхідності.

За внесення до інформаційної системи недостовірної інформації користувачі ін-
формаційної системи несуть відповідальність згідно із законами України.»;

9) у назві розділу «Основні функції уповноважених суб’єктів в інформаційній сис-
темі» слова «уповноважених суб’єктів в інформаційній системі» замінити словами 
«органів впровадження та адміністратора інформаційної системи»;

10) у пункті 14 слова «уповноважених суб’єктів» замінити словами «користувачів 
інформаційної системи»;

11) у тексті Положення слова «державний орган», «уповноважений суб’єкт» в усіх 
відмінках і формах числа замінити словами «орган впровадження» у відповідному 
відмінку і числі.

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

Повідомлення 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового  

розслідування та повістка про виклики підозрюваного
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.09.2022 у справі № 487/2788/22 (прова-

дження № 1-кс/487/2184/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022150000000148 від 11.04.2022 стосовно підозрюваного Іващука Павла Васильовича, 02.09.1982 р.н. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кри-
мінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, підозрюваному Іващуку Павлу Васи-
льовичу, 02.09.1982 р.н. повідомляємо, що Вам необхідно з’явитися 03.10.2022 о 10:00 год. та 04.10.2022 о 10:00 год. 
до Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Миколаєві, за адресою – Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 18 (каб. 114) 
для допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінально-
му провадженні.

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

Повний текст повідомлення та повістки про виклики розміщуватимуться на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «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).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Василенко Олексій Савелійович, 27.11.1959 року народження, у відповід-

ності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінально-
му провадженні за № 62022050020000262 від 14.06.2022 у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме у державній зраді, тоб-
то у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, в умовах воєнного стану.    

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Василенко Олексій Савелійович, 27.11.1959 року народження, відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 03, 04 та 05 жовтня 2022 року на 10:00 год. 
до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Староко-
зацька, буд. 52) тел. роб. (066)-90-50-410 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні за № 62022050020000262 від 14.06.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Трокай Олена Андріївна, 02.04.1986 року народження, 

про те, що 28.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001797 
від 26.09.2022, за підозрою її у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 
КК України, — завершено. Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 
10.00 до 15.00 кожного робочого дня з 28 по 30 вересня 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 62, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні 
матеріали, які плануєте використовувати як докази у суді. Відносно Вас проводилися негласні слідчі (розшукові) 
дії, за результатами яких складено відповідні протоколи, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

На підставі ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Король Віталій Борисович, 
23.01.1985 р.н., який зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Кутузова, буд. 
11, кв. 116  на 30.09.2022 о 10:00 до слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України 
Бугай Ю. Р. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 108, ном. тел.: 095-56-69-506 для пові-
домлення про завершення досудового розслідування в порядку статті 290 КПК України та надання для 
ознайомлення матеріалів кримінального провадження. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Алехіна К. О. за погоджен-

ням із заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора Ясиром О. М. відповідно до ст. ст. 40, 
42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Торбі Юлії Володимирівні, 06.04.1987 р.н., 
мешкає за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Кризьке, вул. Чапаєва, буд.24, громадянці 
України, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 
КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).

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 поси-
ланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-torbi-yuv.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Торба Юлія Володимирівна, яка проживає за адресою: вул. Чапаєва, б. 24, с. Кризьке, Мар-

ківський район, Луганська область, відповідно до вимог ст. ст. 133- 135, 276 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись на 10 год. 00 хв. 05.10.2022, на 10 год. 00 хв. 06.10.2022 та на 10 год. 00 хв. 07.10.2022 до слідчо-
го Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Алехіної Катерини Олегівни за адресою: 
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, каб. № 306 тел. (044) 365-40-00 для допиту в якості підозрюваної у кримі-
нальному провадженні № 62022000000000148 від 17.03.2022 за ч.2 ст.111 КК України, а також для проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непере-
борної сили; відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-
жі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Якщо підозрюваний.  який був у встановлено-
му законом порядку викликаний, не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. Також до 
підозрюваного може бути застосовано привід.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Алехіна К. О. за погоджен-

ням із заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора Ясиром О. М. відповідно до ст. ст. 40, 
42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Трет’яковій Оксані Борисівні, 07.06.1983 р.н., 
мешкає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Фрунзе, буд. 64, кв. 7, громадянці України, про те, що 
вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада в умовах воєнного стану).

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 поси-
ланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tretyakovii-ob.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Трет’якова Оксана Борисівна, яка проживає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. 

Фрунзе, буд.64, кв.7,  відповідно до вимог ст. ст. 133- 135, 276 КПК України, Вам необхідно з’явитись на 11 
год. 00 хв. 05.10.2022, на 11 год. 00 хв. 06.10.2022 та на 11 год. 00 хв. 07.10.2022 до слідчого Головного слід-
чого управління Державного бюро розслідувань Алехіної Катерини Олегівни за адресою: м. Київ, вул. Симо-
на Петлюри, 15, каб. № 306 тел. (044) 365-40-00 для допиту в якості підозрюваної у кримінальному прова-
дженні № 62022000000000148 від 17.03.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також для проведення інших слід-
чих та процесуальних дій.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непере-
борної сили; відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-
жі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Якщо підозрюваний.  який був у встановлено-
му законом порядку викликаний, не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. Також до 
підозрюваного може бути застосовано привід.

Громадянина російської федерації Малахаєва Олексія Сергійовича, 05.02.1978 року народження, у від-
повідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 
01.03.2022, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. На підставі 
викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 29, 30 вересня 2022 року та 01 
жовтня 2022 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022100050000424 в якості підозрюваного. 

Повний текст  повідомлення про підозру Малахаєву О. С. у вчиненні кримінального правопорушення з 
викликом для проведення слідчих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за наступною 
адресою: 

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-
malaxajevu-os-ta-povistki-pro-iogo-viklik-na-29092022-30092022-ta-01102022.

Громадянина російської федерації Потопальського Олега Васильовича, 01.09.1971 року народження, у 
відповідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 
01.03.2022, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. На підставі 
викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 29, 30 вересня 2022 року та 01 
жовтня 2022 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022100050000424 в якості підозрюваного. 

Повний текст  повідомлення про підозру Потопальськлму О. В. у вчиненні кримінального правопору-
шення з викликом для проведення слідчих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за на-
ступною адресою: 

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-
potopalskomu-ov-ta-povistki-pro-iogo-viklik-na-29092022-30092022-ta-01102022.

Громадянина російської федерації Казеічева Сергія Вікторовича, 29.01.1971 року народження, у від-
повідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 
01.03.2022, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. На підставі 
викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 29, 30 вересня 2022 року та 01 
жовтня 2022 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, для вручення вам повідомлення про підо-

зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022100050000424 в якості підозрюваного. 

Повний текст  повідомлення про підозру Казеічеву С. В. у вчиненні кримінального правопорушення з ви-
кликом для проведення слідчих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за наступною адре-
сою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-
kizeicevu-sv-ta-povistki-pro-iogo-viklik-na-29092022-30092022-ta-01102022.

Громадянина російської федерації Гадалова Микиту Сергійовича, 20.12.1993 року народження, у від-
повідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 
01.03.2022, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. На підставі 
викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 29, 30 вересня 2022 року та 01 
жовтня 2022 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022100050000424 в якості підозрюваного. 

Повний текст повідомлення про підозру Гадалову М. С. у вчиненні кримінального правопорушення з ви-
кликом для проведення слідчих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за наступною адре-
сою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-
gadalovu-ms-ta-povistki-pro-iogo-viklik-na-29092022-30092022-ta-01102022.

Громадянина російської федерації Вейкколайнен Сергій Валерійович, 04.12.1976 року народження, у від-
повідності до ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 
01.03.2022, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. На підставі 
викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 29, 30 вересня 2022 року та 01 
жовтня 2022 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, для вручення вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, та проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022100050000424 в якості підозрюваного. 

Повний текст повідомлення про підозру Вейкколайнену С. В. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня з викликом для проведення слідчих дій розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора за наступною 
адресою:

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-u-vcinenni-kriminalnogo-pravoporusennya-
veikkolainenu-sv-ta-povistki-pro-iogo-viklik-na-29092022-30092022-ta-01102022.

Книш Максим Геннадійович, 27.05.1983 року народження, відповідно до ст. 42, 
111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 26.09.2022 складене 
письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних 
дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення по-
рядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та 
в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб-сайті Офісу Гене-
рального 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. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у даному кримі-
нальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Книша М. Г.

Книш Максим Геннадійович, 27.05.1983 року народження, зареєстроване місце 
проживання: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 58, кв. 42, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися о 09 год. 
00 хв. 02.10.2022, з 09:00 до 18:00 03.10.2022, з 09:00 до 18:00 04.10.2022 до місця 
тимчасової дислокації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер 
телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вру-
чення Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у 
кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, 
в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених 
ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України, а від-
повідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 
чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнарод-
ний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій терито-
рії України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агре-
сором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Мальков Олександр Вікторович, 18.07.1953 року народження, відповідно до ст. 42, 111, 
112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 26.09.2022 складене письмо-
ве повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, 
внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж терито-
рії або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в організації незаконного рефе-
рендуму на тимчасово окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального до-
судового розслідування» за посиланням: 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 кримінально-
му провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Малькова О. В.

Мальков Олександр Вікторович, 18.07.1953 року народження, зареєстроване місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, вул. Комуністична, 
буд. 14, кв. 81, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
о 09 год. 00 хв. 02.10.2022, з 09:00 до 18:00 03.10.2022, з 09:00 до 18:00 04.10.2022 до 
місця тимчасової дислокації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчо-
го відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер теле-
фону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручення Вам 
процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінально-
му провадженні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуально-
му статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 
КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України, а відповідно до  
ч. 5 ст. 139 КПК України, 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 ви-
їхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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 пові-

домляємо, що ухвалою слідчого судді Ужгородсько-
го міськрайонного суду Закарпатської області від 
27.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному про-
вадження №42022132600000066, від 22.04.2022 сто-
совно підозрюваного Єрьоменка Олександра Олек-
сандровича, 07.06.1969 р.н., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України. 

Поряд з цим, підозрюваний гр. України Єрьомен-
ко Олександр Олександрович, 22.08.1977 р.н.,  зареє-
стрований за адресою: Луганська обл., Щастинський 
р-н, смт. Новоайдар, вул. Пролетарська, буд. 38, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Ви викли-
каєтесь на 10 год. 29 вересня 2022 року, до слідчо-
го відділу УСБУ в Закарпатській області за адресою: 
м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для участі в проведенні 
слідчих та процесуальних дій у якості підозрюваного.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим ча-
сом планується завершення досудового розсліду-
вання, 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 виконання 
вимого ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів ін-
шій стороні), а саме — для надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження та в подальшому 
вручення Вам обвинувального акту і реєстру матеріа-
лів досудового розслідування.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України.
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Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріїв-
ну, 30.03.1970 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної О. В., об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий роз-
гляд відбудеться 04.10.2022 о 16:00 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. 

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

Суддя Ясельський А. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Лок-
тіонова Ігоря Валентиновича, 05.05.1956 р.н., (останнє 
відоме місце проживання: вул. Фадєєва, 22/29, м. Се-
вастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні №22018011000000012, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 14 
годині 30 хвилин 05 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.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2820/2022 відносно Гаспаряна Армена Сум-
батовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 442, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 109 КК Укра-
їни, розгляд якого здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 18.10.2022 року об 11 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №501, в яке викликається обвинувачений Гас-
парян Армен Сумбатович, який проживає за адресою: 
Російська Федерація, м. Москва.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 р.н., 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 04 жовтня 2022 ро-
ку об 11 год 30 хв. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Пе-
денко А. М.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Акімова Сергія Івановича, 17.06.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Першотравнева, 15, смт Роздольне, АР Крим) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 05 жов-
тня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Голосіївського районного суді міста Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна. Від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Гли-
няника Володимира Вікторовича, 27.09.1977 р.н, (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Косарєва, 6, кв. 18,  
м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні №22020011000000005, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 14 
годині 00 хвилин 05 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.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2828/2022 відносно Сєргєйцева Тимофія 
Миколайовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.3 ст.109, ч.1 ст.110, ч.2 ст.442 
КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спе-
ціального судового провадження. Шевченківський ра-
йонний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбу-
деться 06.10.2022 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні 
Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке 
викликається обвинувачений Сєргєйцев Тимофій Ми-
колайович, який проживає за адресою: Російська Фе-
дерація , м. Москва, вул. Мала Ординка, буд. 19, кв. 5

Суддя Л. Л. Щебуняєва

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкай-
тіса Д. В. за ч.1 ст.110 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження. Шевченківський районний суд м. Ки-
єва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному 
кримінальному провадженню відбудеться: 27.10.2022 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська 31А, каб. №501, в яке викликається обви-
нувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, який про-
живає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Баришиха, буд. 25 корп. 1, кв. 323.

Суддя Щебуняєва Л. Л.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Мальцева Артема Олександрови-
ча, 04.09.1976 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Хрустальова, 31, кв. 52, м. Севас-
тополь, АР Крим) у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 04 жовтня 2022 
року. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Голосіївського районного суду міста Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна. Від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомлений з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Михайлова Євгенія Ана-
толійовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія Ана-
толійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що су-
довий розгляд відбудеться 04.10.2022 р. о 17:00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Ясельський А. М.

 Дніпровський районний суд міста Києва викликає у 
підготовче судове засідання Черняка Олексія Юрійови-
ча, як обвинуваченого на 13 год. 45 хв. 5 жовтня 2022 
року у справі за обвинуваченням Черняка Олексія Юрі-
йовича, 27.08.1973 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 5.

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

Головуючий суддя Федосєєв С. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 го-
дині 00 хвилин 04 жовтня 2022 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 507 обвинувачену Блоху Олену Володимирівну, 11 
травня 1969 року народження, в рамках криміналь-
ного провадження № 22014000000000263, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 
2014 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинува-
ченого Генне Андрія Георгійовича, 08.04.1960 року народжен-
ня, (останнє відоме місце проживання: вул. Генерала Остря-
кова, 161, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 04 жовтня 
2022 року. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче су-
дове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського район-
ного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал №33. Головуючий суддя Дмитрук На-
талія Юріївна.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування даного оголошення обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомлений з його змістом.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 
05 жовтня 2022 року під головуванням судді Антонюк М. С. в 
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507 обвинуваченого Дергачова Ігоря Федоровича, 30 
січня 1968 року народження,  в рамках кримінального про-
вадження № 22021000000000105, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань  08 квітня 2021, за ознаками 
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України.

Дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/2010/2022 за обвинуваченням відносно Мурашко Артема Сергійовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України (в редакції Зако-
ну України №2341-14 від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України (в редак-
ції Закону України №3207- VI від 07 квітня 2011 року), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 КК України  
(в редакції Закону України №3207- VI від 07 квітня 2011 року), ч. 2 ст. 384 КК України ( в редакції 
Закону України №3207- VI (3217-17) від 07 квітня 2011 року зі змінами), згідно Єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002862 розгляд якого здійснюється в по-
рядку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному 
кримінальному провадженню відбудеться: 13.10.2022 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, каб. №501, в 
яке викликається обвинувачений Мурашко Артем Сергійович, який проживає за адресою: м. Київ, 
пров. Будівельників, буд. 9 , кв. 6, кім. 20.

Суддя Щебуняєва Л. Л

Голосіївський районний суд міста Києва викликає Караваєва Костян-
тина Миколайовича, 01.03.1957 р.н., останнє відоме місце проживання: 
АРК, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, в якості обвинуваченого за ч. 1 
ст. 111 КК України у кримінальному провадженні № 42016000000002631 
для участі в підготовчому судовому засіданні, яке призначене на 
17.10.2022 о 15:00 в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. 
Полковника Потєхіна, 14-А, зал судового засідання № 1, суддя Бушелен-
ко О. В. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язкова. Наслідки 
неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає Іванова Сер-
гія Володимировича, 30.11.1956 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: АРК, м. Севастополь, вул. Хрусталева, 79, кв. 47, в якості об-
винуваченого за ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному проваджен-
ні № 22021011000000047 для участі в підготовчому судовому засідан-
ні, яке призначене на 13.10.2022 о 14:45 в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал судового засідання 
№ 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язкова. Наслідки неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Мико-
лайовича як обвинуваченого на 15 год. 45 хв. 04 жовтня 2022 року у справі за 
обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Непран Олександр Миколайович, 06.08.1988 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№62022050020000156 від 06.04.2022 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто 
у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином Укра-
їни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці Укра-
їни шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні 
іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної ді-
яльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин України Непран Олександр Миколайович, 06.08.1988 року 

народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 3, 
4 та 5  жовтня 2022 року на 10:30 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, буд. 52) для вручення Вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України 
та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні за 
№62022050020000156 від 06.04.2022 в якості підозрюваного. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.    

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Сапельников Владислав Олександрович, 05.08.1993 

року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№62022050020000100 від 16.03.2022 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто 
у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином Укра-
їни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці Укра-
їни шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні 
іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної ді-
яльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Сапельников Владислав Олександрович, 05.08.1993 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 3, 4 та 5 жовтня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого від-
ділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, буд. 52) для вручення Вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні за №62022050020000100 від 16.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Тріщенкова Інна Олександрівна, 30.03.1981 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№62022050020000154 від 06.04.2022 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто 
у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином Укра-
їни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці Укра-
їни шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні 
іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної ді-
яльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянка України Тріщенкова Інна Олександрівна, 30.03.1981 року на-

родження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 3, 4 
та 5  жовтня 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, буд. 52) для вручення Вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України 
та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні за 
№62022050020000154 від 06.04.2022 в якості підозрюваного. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Старший слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Андрій ЖЕРДЄВ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 

повідомляю, що 19.09.2022, у кримінальному провадженні  
№ 42022222140000039 від 16.06.2022, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким, громадянин України Соловйов Віктор Дми-
трович, 15.02.1974 року народження, який підозрюється у колаборацій-
ній діяльності, тобто у добровільному зайнятті громадянином України 
посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адмі-
ністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, ство-
рених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній ад-
міністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Повний текст пові-
домлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки 
підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Соловйову Віктору Дмитровичу, 15.02.1974 року народження, грома-

дянину України, зареєстрованому за адресою: Харківська область, Чугу-
ївський район, с. Дослідне, вул. Польова, 2, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 139 КПК України Вам необхідно з’явитися о 10 год 00 хв 30.09.2022, 
о 10 год 00 хв 01.10.2022, о 10 год 00 хв 03.10.2022 до слідчого відді-
лу Управління СБ України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироно-
сицька, буд. 2), для вручення Вам письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України, а також для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій 
в рамках кримінального провадження № 42022222140000039. Поваж-
ні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можли-
вість застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у про-

вадженні №12022052230000182 від 24.06.2022 за ч. 2 ст. 260 КК України, 
встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кри-
мінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК 
України.

ПОВІДОМИВ
Юрченко Ярослава Ігоровича, 16.02.2001р.н., уродженця м. До-

нецьк, Донецької області, громадянина України, не судимого, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, вул. Чапаєва 4/65, про підо-
зру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 260 КК України.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Юрченко Ярослав Ігорович, 16.02.2001р.н., відпо-

відно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається 30.09.2022 
о 09:00, 01.10.2022 о 09:00, 01.10.2022 о 09:00 до слідчого відділення ВП 
№1 Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Доне-
цькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропіл-
ля, вул. Першотравнева, буд. 52, для отримання письмового повідомлення 
про пі дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 260 КК України, для допиту як підозрюваного та проведення проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 12022052230000182 від 
24.06.2022.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

Відповідно до ст.ст. 42, 111, 112, 276-278 та Глави 11 КПК Укра-
їни повідомляю, що 27.09.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022160000000188 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених, ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України, скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин 
України Єварлак Сергій Сергійович, 01.09.1984 року народження, підо-
зрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканності, обороноздатності, державній безпеці Україні: надання 
іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підрив-
ної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного стану, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України (у редакції від 07.03.2022, згідно Закону України 2113-IX від 
03.03.2022 року), а також у вчиненні умисних дій, які порушують інші за-
кони і звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляємо, що 23.09.2022 ухвалою слід-
чого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/18628/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022000000000259 від 08.06.2022 за підозрою Короля Віталія Борисовича, 23.01.1985 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України, 
який переховується від слідства та суду.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування 
Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 21.09.2022 у справі № 331/3265/22 

провадження № 1кс/331/995/2022 винесено ухвалу про дозвіл на проведення спеціального до-
судового розслідування у кримінальному провадженні № 22022080000001726 від 14.09.2022 за 
підозрою громадянки України Никоненко Світлани Павлівни, 12.11.1970 року народження у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Втрачене посвідчення громадянина, 

потерпілого від Чорнобильської 

катастрофи, категорії 3Б№ 112195, 

видане Київською обласною 

адміністрацією на ім’я Лещенко Сергія 

Олександровича, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Багрич Олександр Миколайович, 05.01.1983 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12022221230001084 від 18.09.2022 у вчиненні колабораційної діяль-
ності, а саме добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупова-
ній території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Багрич Олександр Миколайович, 05.01.1983 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 05, 06 та 07 жовтня 2022 року об 11:00 год. до слід-
чого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління 
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 № 12022221230001084 
від 18.09.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 
№ 42017000000000668 від 09.03.2017 за підозрою Коноваленка Арте-
ма Васильовича, 22.09.1984 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000000671 від 09.03.2017 за підозрою Пікули Кристини 
Володимирівни, 06.06.1983 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних 
осіб зібрано достатньо доказів для повідомлення їм про зміну раніше 
повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування 
іншій стороні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 КПК Укра-
їни, пропонуємо підозрюваним Коноваленку А. В. та Пікулі К. В. прибу-
ти до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 30 вересня 2022 року (з 09:00 
до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.

Свідоцтво про право власності на судно «Хвиля», серія ПВ  

№ 003489 від 05.05.2015 р., Свідоцтво про право плавання під Дер-

жавним прапором України (Судновий патент) на судно «Хвиля», серія  

СВ № 002027 від 03.02.2020 р., Дозвіл на експлуатацію суднової станції  

№ МС-80-0428600 від 10.04.2020 р., Свідоцтво про мінімальний склад 

екіпажу судна, серія ВВШ № 000639 від 28.05.2015 р., Свідоцтво про 

придатність до плавання № 313-04276-20 від 12.06.2020 р., Класифі-

каційне свідоцтво № 313-04277-20 від 12.06.2020 р., Свідоцтво про 

запобігання забруднення суден з нафтою, стічними водами і сміттям  

№ 313-04278-20 від 12.06.2020 р., Свідоцтво на обладнання та забез-

печення № 313-04279-20 від 12.06.2020 р., Акт огляду (перевірки) суд-

на в доці № 313-04281-20 від 12.06.2020 р., Акт чергового огляду судна  

№ 313-04280-20 від 12.06.2020 р., судновласник Державне територі-

ально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця», вважати 
втраченими та недійсними.

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 26.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кри-
мінальному провадженні № 22022270000000029 від 16.05.2022 стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, Дударєва Олександра Володимировича, 03.05.1990 року на-
родження, 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 су-
да г. Чернигова от 22.09.2022  предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного рассле-
дования (in absentia) в уголовном производстве № 22022270000000029 от 16.05.2022 в отношении подозревае-
мого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, Дударева Алексан-
дра Владимировича, 03.05.1990 года рождения, который скрывается от следствия с целью уклонения от уголов-
ной ответственности.

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

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 26.09.2022 (справа № 750/6058/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування  
(in absentia) у кримінальному провадженні № 22022270000000051 від 20.07.2022 стосовно підозрюваного у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, Щьоткіна Леоніда Петровича, 17.09.1987 року наро-
дження, який переховується від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор у кримінальному провадженні — начальник відділу  
Чернігівської обласної прокуратури Артем ДИКИЙ 

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

г. Чернигова от 26.09.2022 (дело № 750/6058/22)  предоставлено разрешение на осуществление специального досудеб-
ного расследования (in absentia) в уголовном производстве № 22022270000000051 от 20.07.2022 в отношении подозре-
ваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, Щеткина Ле-
онида Петровича, 17.09.1987 года рождения, который скрывается от следствия с целью уклонения от уголовной ответ-
ственности.

Прокурор по уголовному производству — начальник отдела  
Черниговской областной прокуратуры Артем ДИКИЙ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадянин 
України Малахов Олександр Анатолійович, 31.05.1978 року народжен-
ня, повідомляється, що 26.09.2022 у кримінальному провадженні за 
№22022080000001536 від 20.08.2022 відносно нього складено повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних 
дій, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агре-
сора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні 
шляхом реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агре-
сора, за попередньою змовою групою осіб.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Малахов Олександр Анатолійович, 31.05.1978 ро-
ку народження, повідомляється, що відповідно до вимог ст.ст. 111,  
133-137 КПК України він викликається 02 та 03 жовтня 2022 року 
на 10 год. 00 хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для допиту як підозрю-
ваного та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні за 
№22022080000001536 від 20.08.2022. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України громадя-
нин України Гришун Едуард Анатолійович, 23.06.1974 року народжен-
ня, повідомляється, що 26.09.2022 у кримінальному провадженні за 
№22022080000001536 від 20.08.2022 відносно нього складено повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних 
дій, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агре-
сора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні 
шляхом реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агре-
сора, за попередньою змовою групою осіб.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Гришун Едуард Анатолійович, 23.06.1974 року 
народження, повідомляється, що відповідно до вимог ст.ст. 111, 133-137 
КПК України він викликається 02 та 03 жовтня 2022 року на 10 год. 00 
хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62, для допиту як підозрюваного та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні за №22022080000001536 
від 20.08.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України грома-
дянка України Зайцева Ніна Сергіївна, 16.05.1962 року народжен-
ня, повідомляється, що 26.09.2022 у кримінальному провадженні за 
№22022080000001536 від 20.08.2022 відносно неї складено повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, 
спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, 
вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шля-
хом реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора, 
за попередньою змовою групою осіб.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Зайцева Ніна Сергіївна, 16.05.1962 року наро-
дження, повідомляється, що відповідно до вимог ст.ст. 111, 133-137 
КПК України вона викликається 02 та 03 жовтня 2022 року на 10 год.00 
хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62, для допиту як підозрюваної та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні за №22022080000001536 
від 20.08.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.
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вітру
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мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +4..+9 +14..+19 Черкаська +4..+9 +15..+20
Житомирська +2..+7 +14..+19 Кіровоградська +6..+11 +17..+22
Чернігівська +4..+9 +13..+18 Полтавська +7..+12 +14..+19
Сумська +5..+10 +13..+18 Дніпропетровська +8..+13 +18..+23
Закарпатська +5..+10 +14..+19 Одеська +9..+14 +21..+26
Рівненська +2..+7 +14..+19 Миколаївська +8..+13 +21..+26
Львівська +4..+9 +13..+18 Херсонська +10..+15 +21..+26
Івано-Франківська +2..+7 +14..+19 Запорізька +9..+14 +20..+25
Волинська +2..+7 +13..+18 Харківська +7..+12 +17..+22
Хмельницька +2..+7 +15..+20 Донецька +9..+14 +17..+22
Чернівецька +2..+7 +18..+23 Луганська +9..+14 +18..+23
Тернопільська +3..+8 +14..+19 Крим +11..+16 +21..+26
Вінницька +3..+8 +17..+22 Київ +7..+9 +16..+18

Укргiдрометцентр

Осінній «Град» на голови російських окупантів
Михайло ЮРЧЕНКО  

для «Урядового кур’єра» 
Фото автора 

НА ЗАХИСТІ КРАЇНИ. Та-
кі вогняні опади забезпечують 
воїни батареї реактивної арти-
лерії однієї із бригад Десант-
но-штурмових військ Збройних 
сил України. Нині вони залп за 
залпом визволяють південь на-
шої країни від російських агре-
сорів. Після кожного влучання 
опір окупантів дедалі слабшає, 
тобто у відповідь стріляють на-
багато менше, ніж ще влітку. І 
це свідчить про ефективну ро-
боту цієї батареї й інших під-
розділів українського війська, 
які знищують логістичні ланцю-
ги ворога, позбавляючи його 
змоги ефективно вести вогонь 
по наших захисниках.

«Більше слід стерегтися не 
прицільного вогню ворога, із 
чим у нього завжди були і є 
проблеми, а саме хаотичного, 
наосліп, — ділиться досвідом 
«Грек», старший офіцер бата-
реї РСЗО БМ-21 «Град». — Бо 
після оперативної зміни позиції 
складно спрогнозувати, куди 
можуть стріляти у відповідь. Та 
ми добряче дошкуляємо оку-

пантам, адже навкруги чутно 
лише нашу роботу».

І щоб мінімізувати ризики, 
десантники опрацьовують свої 
дії з розгортання і зміни пози-
ції до автоматизму. Норматив 
приведення кожної машини до 
бою й навпаки — 3,5 хвилини. 
Та розрахунки машин, кожен 
з яких складається з чотирьох 
бійців, навчилися і вже звикли 
працювати швидше. І 40 реак-
тивних снарядів безжально на-
кривають площу 4 гектари на 

відстані від 6 до 19,5 кіломе-
тра. 

На всій лінії фронту наша 
армія завдяки допомозі між-
народних партнерів застосо-
вує багато систем озброєння, 
почасти значно сучасніших за 
«Град». Але поки що ветеран 
працює справно. Українські за-
хисники не нарікають, а ось во-
роги від нашого «Граду», м’яко 
кажучи, не в захваті. Але то 
вже їхні проблеми, перекону-
ють воїни ДШВ. 

Бусоль — необхідний 
елемент системи наведення 
на ціль 

Злагоджена робота розрахунку забезпечує якісне ураження ворога

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

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

Обвинувачений Кауров Валерій Володимирович, який наро-
дився 02 квітня 1956 року, зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, вул. Академіка Корольова, 81, корп. 1, кв. 175, відповідно до 
вимог 297-5, 323 КПК України викликається в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 05.10.2022 року о 12 годині 00 хви-
лин в залі судових засідань №207 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Донцов Д. Ю.

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

Обвинувачений Шацький Юрій Михайлович, який народився 25 травня 
1953 року, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Якіра, 2, кв. 4, проживаючий за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Веденіна, 85, відповідно до вимог 297-5,323 КПК України ви-
кликається в підготовче судове засідання, яке відбудеться 06.10.2022 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань №207 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя  Донцов Д. Ю.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Никоненко Світлану Павлів-
ну, 12.11.1970 року народження, зареєстровану та фактично проживаючу за адре-
сою: Запорізька область, Пологівський район, смт. Розівка, вул. Центральна, буд. 7, 
кв. 17, для повідомлення Вам про зміну раніше повідомленої підозри та вручення пись-
мового повідомлення, а також про закінчення досудового розслідування, та для озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022080000001726 від 14.09.2022 за підозрою Никоненко С. П. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, на 14 год. 00 хв. 
30.09.2022, на 14 год. 00 хв. 03.10.2022 у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                     28 вересня 2022 року

Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ярушкевич Сергій Олек-
сандрович за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні — начальни-
ком відділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим Іваном Сергійовичем, роз-
глянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №22022130000000279 від 08.07.2022 та встановивши наяв-
ність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 
КПК України, 

ПОВІДОМИВ: 
Прапірного Володимира Костянтиновича, 10.04.1966 р.н., уродженця с. Мала Да-

нилівка Дергачівського району Харківської області, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт. Біловодськ, вул. Ми-
ру, буд. 1, громадянина України про підозру у добровільному зайнятті громадянином 
України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово 
окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го 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 Генерально-
го 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 підозрюваний Прапір-

ний Володимир Костянтинович, 10.04.1966 р.н., який проживає за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, смт. Біловодськ, вул. Миру, буд. 1 на 02.10.2022 
о 10 год. 00 хв., на 03.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 04.10.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпро-
петровська область, для допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні №22022130000000279 від 08.07.2022 за 
ознаками кримінального 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’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Цвігун Олексій Юрійович, 03 квітня 1990 року 

народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 293 КПК 
України викликається 30.09.2022 на 09 год. 10 хв. до Офісу Ге-
нерального прокурора у службовий кабінет № 517 за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвинувально-
го акта з додатками, складеного у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Щинкін Роман Анатолійович, 12 лютого 1974 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 293 
КПК України викликається 30.09.2022 на 09 год. 30 хв. до Офі-
су Генерального прокурора у службовий кабінет № 517 за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвинуваль-
ного акта з додатками, складеного у кримінальному провадженні 
№ 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Зарицький Назар Миколайович, 08 січня 1992 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 293 
КПК України викликається 30.09.2022 на 09 год. 20 хв. до Офі-
су Генерального прокурора у службовий кабінет № 517 за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвинуваль-
ного акта з додатками, складеного у кримінальному провадженні 
№ 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

Втрачене Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації «Ильичевец-Вестник» 

(рос.), засновник засобу масової інформації: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», 

реєстраційний номер: ДЦ № №3326-953Р, дата видачі 

втраченого свідоцтва 28 листопада 2013 року, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шафаренко Богдан Миколайович, 05 листопа-

да 1990 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 
135, 293 КПК України викликається 30.09.2022 на 08 год. 50 хв. 
до Офісу Генерального прокурора у службовий кабінет № 517 за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвину-
вального акта з додатками, складеного у кримінальному прова-
дженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Девятий Сергій Михайлович, 21 квітня 1991 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 293 КПК 
України викликається 30.09.2022 на 09 год. 00 хв. до Офісу Ге-
нерального прокурора у службовий кабінет № 517 за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвинувально-
го акта з додатками, складеного у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01 грудня 1966 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 293 КПК 
України викликається 30.09.2022 на 08 год. 30 хв. до Офісу Ге-
нерального прокурора у службовий кабінет № 517 за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвинувально-
го акта з додатками, складеного у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шабаш Олег Олександрович, 14 травня 1985 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 293 
КПК України викликається 30.09.2022 на 08 год. 40 хв. до Офі-
су Генерального прокурора у службовий кабінет № 517 за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення обвинуваль-
ного акта з додатками, складеного у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн
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