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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МИХАЙЛО ПОДОЛЯК:
«Російський паспорт — 

мітка вигнанця. 
Наші люди вільно 

подорожують  
по світі без віз  

та кордонів.  
Навіщо їм квиток  
в рф-концтабір?»

Освіта має працювати  
за вітчизняними 
стандартами

ЗАЯВА. До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України надходять сигнали про те, що так зва-
ний голова Херсонської обласної адміністрації Володимир Саль-
до, якого призначила окупаційна влада, має намір зібрати всіх ди-
ректорів шкіл та дитячих садків Херсона, щоб змусити заклади 
освіти перейти на російську програму.

Мінреінтеграції повідомляє, що добровільна співпраця з оку-
пантами заборонена. У разі неможливості працювати за україн-
ськими стандартами керівникам закладів освіти слід призупинити 
освітній процес, за працівниками зберігається середня зарплата.

«А якщо вас змушуватимуть працювати під дулом автомата, 
ваша діяльність не матиме наслідком кримінальної відповідаль-
ності. Але факти примусу необхідно обов’язково фіксувати і за 
змогою повідомляти в СБУ та/або прокуратуру», — наголошено в 
заяві. Упровадження стандартів освіти держави-агресора, від-
повідно до частини третьої статті 111-1 Кримінального кодексу 
України, є колабораціоністською діяльністю. 

238 329 дітей 
депортувала на свою територію  

країна-агресор станом  
на 26 травня 

ПРІОРИТЕТИ. Основу оновлення нашої держави 
формуватимуть національна безпека, інтеграція в ЄС  
та економічна трансформація

Україна крокуватиме 
до європейського 
майбутнього 

Радник керівника ОП про те, що спроби роздавати 
російські паспорти на окупованих територіях юридично 
безглузді та безперспективні
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«Я була в Афганістані, знімала 
події в Лівані, але там не було 
так небезпечно, як в Україні», 
— каже угорська журналістка 
Ільдіко Епер’єші

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Як збалансувати 
податки під час війни?  
«Урядовий кур’єр» 
зібрав думки фахівців  
з цього приводу 6 

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента 
України «Питання 
Національної премії 
України імені Бориса 
Патона»

Starlink прискорив реєстрацію авто на Закарпатті
ТЕХНОЛОГІЇ. Супутниковий зв’язок від Ілона Маска забезпечує безперебійну роботу мобільних 
сервісних центрів

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Сервісний центр МВС у За-
карпатській області впрова-

див і використовує  систему су-
путникового зв’язку Starlink від 

Ілона Маска. Це дало змогу від-
крити один з перших в Украї-
ні мобільний сервісний центр із 
реєстрації транспортних засобів. 
Відкриття центру на колесах дає 
змогу зменшити навантаження 
на стаціонарні осередки, приско-

рити надання послуг, позбувати-
ся черг. Про нововведення дізна-
вався кореспондент «Урядового 
кур’єра».

Відомо, що територією  За-
карпатської області проходять 
спільні кордони України з чо-

тирма країнами Євросоюзу. І 
природно, саме через цю об-
ласть надходить левова частка 
товарів із-за кордону. Після 5 
квітня, коли Президент України 
Володимир Зеленський підпи-
сав закон щодо пільгового роз-

митнення автомобілів з євро-
пейськими номерами, митниця 
перебуває в зоні особливої ува-
ги автовласників. Сюди щодня 
прибувають сотні автомо-
білів, придбаних у країнах 
Заходу. 

Прем’єр подякував міжнародним компаніям, які пішли з російського ринку, запропонувавши їм планувати інвестиції  
та відкриття виробництв в Україні
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ДОКУМЕНТИ

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 
18.04.2022 за  № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Мардоян Вардан Гарнікович 24.04.1990 р.н. підозрюється у  самовіль-
ному залишенні військової частини або місця служби з метою ухили-
тися від військової служби та публічному запереченні громадянином 
України здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики 
громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора 
тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочину), передбаче-
них ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 КК України.  

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні права та обов’язки підозрюваного 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-
tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Мардоян Вардан Гарнікович 24.04.1990 р.н., на під-

ставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань розташовано-
го у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги 8, м. Київ, (каб. 232), як 
підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 на 31.05.2022 об 11:00 год., на 01.06.2022 
об 11:00 год., на 02.06.2022 об 11:00 год., (для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ 
КОБЗАРЮ К. М.

Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-
їни повідомляю, що 23.05.2022 у межах розслідування кримінально-
го провадження № 42017000000002661 від 16.08.2017 Кобзарю Кос-
тянтину Миколайовичу, 25.12.1969 р.н., повідомлено про зміну рані-
ше повідомленої підозри у нез’явленні на службу з відрядження з ме-
тою ухилитися від військової служби (дезертирстві), тобто у вчиненні 
злочину, передбаченому ч. 1 ст. 408 КК України, та у незаконному пе-
реправленні кількох осіб через державний кордон України, вчинено-
му за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, пе-
редбаченому ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий ДБР О. Юрчук

Втрачений судновий білет 
на човен бортовий номер ДНI-3012 К, виданий 

на ім’я Нікульча Євгеній Костянтинович, 
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

Додаток 3 
до Порядку

ШКАЛА 
оцінювання учасників конкурсу

Критерій оцінки Компоненти оцінки Кількість балів відповідно до компонентів оцінки
1 2 3 4 5

1. Наявність матеріально-технічної бази географія власної офісної мережі, географічне охоплен-
ня мережі, включаючи агентські договори, (кількість 
працівників та років діяльності)

значно  
нижче  

середнього

нижче  
середнього

середній вище  
середнього

значно вище 
середнього

2. Наявність не менше 10 років міжнарод-
ного досвіду пошуку керівників фінансо-
вих установ

успішний досвід з добору членів рад та вищих керівників 
фінансових установ в країнах ЄС  
та країнах, економіка яких розвивається; міжнародний 
профіль фінансових установ-клієнтів (великі, універ-
сальні); досвід з добору та формування повного скла-
ду ради

значно  
нижче  

середнього

нижче  
середнього

середній вище  
середнього

значно вище 
середнього

3. Наявність досвіду з добору керівно-
го персоналу та членів наглядових рад для 
суб’єктів господарювання державного сек-
тору економіки

успішний досвід виконання робіт з добору членів рад та 
керівників державних підприємств та державних фінан-
сових установ; 
досвід з добору та формування повного складу ради 
в країнах ЄС та країнах, економіка яких розвивається, 
включаючи Україну

значно  
нижче  

середнього

нижче  
середнього

середній вище  
середнього

значно вище 
середнього

4. Наявність працівників, що мають необхід-
ні знання та досвід, які будуть залучені до 
пошуку кандидатів для роботи на посаді не-
залежного члена ради Фонду

кількість місцевих і міжнародних експертів, їх кваліфіка-
ційний рівень, відповідний досвід членів команди, кіль-
кість годин/днів зайнятості (експертів нижчого та вищого 
кваліфікаційного рівня), профіль та зайнятість 

значно 
нижче  

середнього

нижче серед-
нього

середній вище  
середнього

значно вище 
середнього

5. Запропоновані умови виконання догово-
ру про надання послуг, зокрема виконання 
основних завдань

план дій та його відповідність основним завданням, до-
ступ до пулу кандидатів (географія, відповідна галузь, 
компетенція), пакет додаткових послуг 

значно  
нижче 

середнього

нижче серед-
нього

середній вище  
середнього

значно вище 
середнього

6. Запропонована цінова пропозиція щодо 
оплати послуг учасника за договором про 
надання послуг

запропонована ціна договору про надання послуг пере-
вищує найнижчу цінову пропозицію

більше 
40 відсотків

більш 
як 25, але 
менш як 

40 відсотків

більш  
як 10, але 
менш як 

25 відсотків

нижче 
ніж 

10 відсотків

найнижча  
серед  

отриманих 
заявок

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2022 р. № 603 
Київ

Про скасування постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 28 лютого 2022 р. № 163 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 28 

лютого 2022 р. № 163 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових наклад-
них» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1249). 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 травня 2022 р. № 622 
Київ

Про внесення змін до Порядку організації 
проведення перевірок законності 

та правомірності витрат, понесених 
головними партнерами та/або партнерами 

(резидентами) в рамках реалізації 
проектів за спільними операційними 

програмами прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства  

2014—2020
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку організації проведення перевірок законності та правомірності 

витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках 
реалізації проектів за спільними операційними програмами прикордонного співро-
бітництва Європейського інструменту сусідства 2014—2020, затвердженого постано-

Додаток 2  
до Порядку 

ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ КОНКУРСУ
________________________________________________________________

(найменування компанії з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади  
незалежних членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві,  

або компанії з добору персоналу, яка рекомендує розмір винагороди членам ради Фонду  
часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, яка виявила бажання взяти  

участь у конкурсі і подала конкурсну документацію)

(далі — учасник) подає інформацію та документи, що підтверджують відповідність 
критеріям конкурсу, визначеним пунктом 5 Порядку проведення конкурсного відбо-
ру компанії з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади незалеж-
них членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві 
, та компанії з добору персоналу, яка рекомендує розмір винагороди членам ради  
Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2022 р. № 621.

1. Наявність матеріально-технічної бази
Учасник документально підтверджує, що на дату оголошення конкурсу він має на-

лежним чином облаштовані офіси у регіонах, зазначених у таблиці 1.
Таблиця 1

Наявність офісу Найменування офісу
В Україні
У країнах: 
Європи
Африки
Північної та Південної Америки
Азії та Австралії

Для підтвердження зазначеної інформації учасник надає витяги з реєстру (у то-
му числі електронного реєстру) або свідоцтва про реєстрацію філії, представництва, 
дочірньої компанії, материнської компанії, інших афілійованих осіб (афілійовані осо-
би — юридичні особи, стосовно яких учасник здійснює контроль або які здійснюють 
контроль над учасником, або які разом з учасником перебувають під контролем ін-
шої особи) або інших осіб (особи, з якими учасник має договірні відносини, зокре-
ма договір про франчайзинг або асоціацію, інше об’єднання підприємств, і які пред-
ставлені на ринку рекрутингових послуг під одним комерційним брендом) відповід-
но до переліку, наведеного в таблиці 1, або інші офіційні документи, видані уповно-
важеною установою, що підтверджують такий факт.

Учасник подає лист в довільній формі з роз’ясненням структури корпоративних 
відносин між офісами, зазначених у таблиці 1.

2. Наявність не менше 10 років міжнародного досвіду пошуку керівників фінан-
сових установ. Досвід у сфері добору керівного персоналу та членів наглядових рад 
для суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Учасник підтверджує, що має міжнародний досвід добору кандидатів на посади 
рівня Executive (директорів за напрямами діяльності/членів правління/ради директо-
рів/наглядової ради) для фінансових установ не менше 10 років. Інформація пода-
ється шляхом заповнення таблиці 2.

Таблиця 2

Період
Найменування посад, 
на які здійснювався 

добір кандидатів

Найменування  
замовника  

та країна його  
місцезнаходження

Короткий опис 
основних  

результатів

Роль у наданні 
послуги

Для підтвердження зазначеної інформації учасник подає не менше трьох листів-
відгуків у довільній формі від замовників, зазначених у таблиці 2.

Також може зазначатися інформація про наявність у учасника документально 
підтвердженого досвіду у сфері добору керівного персоналу та членів наглядових 
рад для суб’єктів господарювання державного сектору економіки (на посади рівня 
Executive — директорів за напрямами діяльності/членів правління/ради директорів/
наглядової ради). Інформація подається шляхом заповнення таблиці 3.

Таблиця 3

Період

Найменування  
посад, на які  

здійснювався  
добір кандидатів

Найменування  
замовника  

та країна його  
місцезнаходження

Короткий опис 
основних  

результатів

Роль у наданні 
послуги

Для підтвердження зазначеної інформації учасник подає не менше трьох листів-
відгуків у довільній формі від замовників, зазначених у таблиці 3.

3. Наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід, які будуть залуче-
ні до пошуку кандидатів для роботи на посаді незалежного члена ради Фонду част-
кового гарантування кредитів у сільському господарстві або до визначення розміру 
винагороди членів ради Фонду

Учасник підтверджує наявність фахівця/фахівців з досвідом роботи не менш як 
три роки у сфері пошуку та добору кандидатів на посади рівня Executive (директори 
за напрямами діяльності/члени правління/ради директорів/наглядової ради). Інфор-
мація подається шляхом заповнення таблиці 4.

Таблиця 4
Прізвище, власне ім’я та 

по батькові (за наявності) 
працівника

Досвід роботи працівника  
(зазначити роки роботи, перелік 

закритих вакансій)

Вид трудових  
відносин  

з працівником

Для підтвердження зазначеної інформації учасник подає резюме та біографічні 
довідки працівників, зазначених у таблиці 4, за підписом керівника учасника, копії їх 
трудових книжок (за наявності) та/або трудових договорів та/або контрактів з ними.

4. Запропоновані умови виконання договору про надання послуг, зокрема вико-
нання основних завдань

Учасник подає план дій. Інформація подається шляхом заповнення таблиці 5.
Таблиця 5

Назва заходу/завдання Короткий опис виконання Строк виконання

5. Запропонована цінова пропозиція щодо оплати послуг учасника за договором 
про надання послуг

Учасник подає інформацію про запропоновану ціну надання послуг за договором. 
Інформація подається шляхом заповнення таблиці 6.

Таблиця 6
Найменування послуги Ціна

вою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 674 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2021 р., № 54, ст. 3354), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2022 р. № 622

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку організації проведення перевірок  

законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами 
та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів 

за спільними операційними програмами прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014—2020

1. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«Наказом про організацію проведення перевірки затверджується склад робочої 

групи, до якої входять посадові особи Мінфіну і Держаудитслужби, та призначається 
її керівник, окремо для кожної перевірки.».

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. До складу робочої групи за згодою можуть залучатися представники Націо-

нального органу управління, органу управління програми та/або Спільного техніч-
ного секретаріату, центрального органу виконавчої влади/обласної держадміністра-
ції, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики 
у відповідній галузі чи області, де впроваджується проект, та/або виконавчого орга-
ну місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на територію реаліза-
ції проекту, інших центральних органів виконавчої влади, головного партнера (рези-
дента) проекту та незалежні експерти.».

3. У пункті 9 слова «надання документів для контролю» замінити словами «надан-
ня документів для перевірки».

4. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. У разі відмови у проведенні перевірки або допуску на об’єкт контролю / на-

данні документів для перевірки керівником та членами робочої групи складається та 
підписується акт у довільній формі про неможливість проведення перевірки із зазна-
ченням відповідних причин, копії якого надсилаються Органу управління, Спільному 
технічному секретаріату Програми, Національному органу управління, представнику 
України в Групі аудиторів та керівнику об’єкта контролю.».

5. В абзаці другому пункту 15 слова «змінювати склад» замінити словами «нада-
вати пропозиції щодо внесення змін до складу».

6. У пункті 17:
слова «Секретаріату Кабінету Міністрів України» замінити словами «Національно-

му органу управління»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Мінфін також інформує про результати перевірки центральний орган виконав-

чої влади та/або обласну держадміністрацію, до компетенції яких належить форму-
вання та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи області, де впро-
ваджується проект, та/або виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдик-
ція якого поширюється на територію реалізації проекту та головного партнера (ре-
зидента) проекту.».

7. Пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. У разі виявлення фактів порушення законодавства, що містять ознаки кри-

мінального правопорушення, Мінфін невідкладно інформує про це орган управління 
програми, Національний орган управління, представника України в Групі аудиторів, 
Національний контактний пункт та відповідні правоохоронні органи.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 травня 2022 р. № 409-р 
Київ

Про внесення зміни в додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2021 р. № 1348 

Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жов-
тня 2021 р. № 1348 «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (Офіційний вісник 
України, 2021 р., № 86, ст. 5541), виключивши позицію 2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 травня 2022 р. № 410-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до частини першої статті 98 Цивільного кодексу України, статей 51 та 

52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 31 пункту 70 та підпункту 5 
пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 груд-
ня 2016 р. № 1044, попередньо погодити рішення правління акціонерного товари-
ства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо погодження рі-
шення акціонера акціонерного товариства «Укртранснафта», що додається до ори-
гіналу, про припинення повноважень генерального директора акціонерного товари-
ства «Укртранснафта» Гавриленка Миколи Миколайовича та обрання генеральним 
директором акціонерного товариства «Укртранснафта» Цепенди Володимира Ми-
рославовича, затвердження умов контракту з генеральним директором зазначено-
го товариства, установлення розміру його винагороди; визначення особи, уповнова-
женої підписати від імені акціонерного товариства «Укртранснафта» контракт із ге-
неральним директором.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2022 р. № 189-р 
Київ

Про звільнення Малюка В. В.  
з посади заступника Міністра внутрішніх 

справ України
Звільнити Малюка Василя Васильовича з посади заступника Міністра внутрішніх 

справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про підозру Ахмедханова Мурадхана Алдерхановича
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за погодженням із Запорізькою 

обласною прокуратурою, відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України складено повідомлення 
про підозру Ахмедханова Мурадхана Алдерхановича, 24.08.1987 року народження, громадянина російської фе-
дерації, зареєстрованного за адресою: м. Махачкала, республіки Дагестан, російської федерації, вул. Невського, 
б. 6, у кримінальному провадженні № 22022080000000036 від 04.03.2022 та повідомлено про те, що він підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України - порушення 
законів та звичаїв війни, тобто інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких 
дій, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сообщение о подозрении Ахмедханова Мурадхана Алдерхановича
Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, по согласова-

нию с Запорожской областной прокуратурой, в соответствии с требованиями ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 УПК 
Украины составлено сообщение о подозрении Ахмедханова Мурадхана Алдерхановича, 24.08.1987 года рож-
дения, гражданина российской федерации, зарегистрированного по адресу: г. Махачкала, республика Дагес-
тан, российская федерация, ул. Невского, д. 6, о том, что он подозревается в совершении уголовного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, то есть 
совершение других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, со-
гласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких 
действий, объединенных с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Повістка про виклик 
Громадянин російської федерації Ахмедханов Мурадхан Алдерханович, 24.08.1987 року народження, заре-

єстрований за адресою: м. Махачкала, республіки Дагестан, російської федерації, вул. Невського, б. 6, у від-
повідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31.05.2022 на 12 годину 00 хвилин та 
01.06.2022 на 12 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій облас-
ті за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підо-
зру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КПК України, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 
22022080000000036 від 04.03.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття 
на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України

Повестка о вызове
Гражданин российской федерации Ахмедханов Мурадхан Алдерханович, 24.08.1987 года рождения, зареги-

стрирован по адресу: г. Махачкала, республика Дагестан, российская федерация, ул. Невского, д. 6, в соответ-
ствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 31.05.2022 на 12 часов 00 минут и 
01.06.2022 на 12 часов 00 минут в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорож-
ской области по адресу: Украина, г. Запорожье, ул. Александровская, 62, для вручения оригинала сообщения о 
подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УПК Украины, а также для допроса в качестве подозреваемого в уголовном 
производстве № 22022080000000036 от 04.03.2022. Уважительные причины неявки лица на вызов, а также по-
следствия неприбытия на вызов предусмотрены ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

Повідомлення про підозру Домбровського Олексія Юрійовича 
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за погодженням із За-

порізькою обласною прокуратурою, відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК Укра-
їни складено повідомлення про підозру Домбровського Олексія Юрійовича, 09.11.1975 року наро-
дження, громадянина російської федерації, зареєстрованого за адресою: м. Новосибірськ, росій-
ська федерація, вул. Чехова, б. 111 кв. 74, у кримінальному провадженні № 22022080000000036 
від 04.03.2022 та повідомлено про те, що він підозрюється у вчинені кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, тоб-
то інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких 
дій, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сообщение о подозрении Домбровскому Алексею Юрьевичу
Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, по 

согласованию с Запорожской областной прокуратурой, в соответствии с требованиями ст.ст. 40, 42, 
111, 135, 276-278 УПК Украины составлено уведомление о подозрении Домбровского Алексея Юрье-
вича, 09.11.1975 года рождения, гражданина российской федерации, зарегистрированного по адре-
су: г. Новосибирск, российская федерация, ул. Чехова, д. 111, кв. 174, о том, что он подозревает-
ся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины 
– нарушение законов и обычаев войны, то есть совершение других нарушений законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий, объединенных с 
умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Повістка про виклик 
Громадянин російської федерації Домбровський Олексій Юрійович, 09.11.1975 року народжен-

ня, зареєстрованого за адресою: м. Новосибірськ, російська федерація, вул. Чехова, б. 111 кв. 74, у 
відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31.05.2022 на 10 годи-
ну 00 хвилин та 01.06.2022 на 10 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби безпеки 
України в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вру-
чення оригіналу повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КПК України, а також для допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022080000000036 від 04.03.2022. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Повестка о вызове
Гражданин российской федерации Домбровский Алексей Юрьевич, 09.11.1975 года рождения, 

зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, российская федерация, ул. Чехова д. 111, кв. 174, в со-
ответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 31.05.2022 на 
10 часов 00 минут и 01.06.2022 на 10 часов 00 минут в следственный отдел Управления Службы 
безопасности Украины в Запорожской области по адресу: Украина, г. Запорожье, ул. Александров-
ская, 62, для вручения оригинала сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УПК Украины, 
а также для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22022080000000036 
от 04.03.2022. Уважительные причины неявки лица на вызов, а также последствия неприбытия на 
вызов предусмотрены ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Шептульов Олександр Во-

лодимирович, 03.11.1990 року народження, у від-
повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 62022050020000145 від 
27.03.2022  у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального 
кодексу України, тобто у державній зраді, а саме 
у діянні, умисно вчиненому громадянином України 
на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України 
шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану.   

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Шептульов Олександр Во-

лодимирович, 03.11.1990 року народження, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 01, 02 та 03  червня 2022 року на 11:00 
год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Краматорську) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Староко-
зацька, буд. 52) тел. роб. (066)-90-50-410 для вру-
чення 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  
№ 62022050020000145 від 27.03.2022 в якості під-
озрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Архіпова Катерина Миколаївна, 17.08.1996 р.н., у відповіднос-

ті до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кри-
мінальному провадженні за № 62022050020000228 від 17.05.2022, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Украї-
ни, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Архіпова Катерина Миколаївна, 17.08.1996 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 01, 02, 03 червня 2022 року о 09:30 год. 
до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. роб. (096)-063-73-27) для проведення слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050020000228 від 
17.05.2022 як підозрюваній. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)

майор Державного бюро розслідувань Олександр КОСТЮКОВ

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюєть-
ся досудове розслідування кримінального провадження № 22018101110000006 від 
04.01.2018, за підозрою Курченка С.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1  ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК  
України.

Підозрюваному Курченко Сергію Віталійовичу, 21.09.1985 року народжен-
ня, громадянину України, що зареєстрований за адресою: Харківська область, 
м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, необхідно з’явитися до слідчого управління ГУ СБ 
України у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) об 11 
год. 00 хв. 28.05.2022, 11 год.  00 хв. 30.05.2022, 10 год. 30 хв. 31.05.2022 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018101110000006 від 04.01.2018.

25.05.2022 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької обл. по-
становлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування що-
до Чорного Остапа Володимировича, 04.02.82 р.н.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Чорний Остап Володимирович, 04.02.82 р.н., місце проживан-

ня: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Лісова, 3, кв. 31, згідно ст. 133, 135, 
297-5 КПКУ Вам необхідно з’явитись 30.05.22 о 9 год. до УСБУ у Вінницькій обл.  
(м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Сахненка С.М., тел. 0432599249, 
для участі у процесуальних діях: повідом. про завершення досуд. розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів розслідування, вручення копії обв. акта, реє-
стру матеріалів розслідування у к/п № 22022020000000007.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 
16.05.2022 у справі № 991/7486/21 надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування стосовно підозрюваної Шевкопляс Марії Петрів-
ни, 09.07.1978 року народження,  підозрюваної у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному 
провадженні № 52017000000000361 від 01.06.2017.

Старший детектив – керівник відділу детективів Рокунь С.В. (тел. +38(044) 
246-33-13) Прокурор САП Офісу Генерального прокурора Дроботова Є.В.  
(тел. +38(044)200 49 68)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Постолянюк Богдан Юрійович, 21.09.1978 р.н., у відповід-

ності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру 
у кримінальному провадженні за № 62022050020000223 від 13.05.2022, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінально-
го кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Постолянюк Богдан Юрійович, 21.09.1978 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 01, 02, 03 червня 2022 ро-
ку о 11:30 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонець-
ку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. роб. (096)-063-73-
27) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 62022050020000223 від 13.05.2022 як підозрюваному. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)

майор Державного бюро розслідувань Олександр КОСТЮКОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 25 травня 2022 року 

Русанова Людмила Павлівна, 13.11.1959 р.н., громадянка Укра-
їни, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримі-
нальному провадженні № 12022132590000009 від 28.03.2022 повідо-
мляється про нову підозру у добровільному зайнятті громадянином 
України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах 
влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в 
окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України, у 
організації та проведенні заходів політичного характеру, здійснен-
ні інформаційного діяльності у співпраці з державою-агресором та 
його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку дер-
жави-агресора, її окупаційної адміністрації, за відсутності ознак 
державної зради, активній участі у таких заходах тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК 
України, а також у добровільному зайнятті громадянином України 
посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах 
влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому чис-
лі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого ви-
значені 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 гро-
мадянка України Русанова Людмила Павлівна, 13.11.1959 р.н., 
о 10 годині 00 хвилин 31 травня, 01 та 02 червня 2022 до Луган-
ської обласної прокуратури за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному проваджен-
ні №42022132590000009 від 28.03.2022, для допиту у якості підо-
зрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України виклика-
ється громадянин України Соловйов Вадим Борисович, 
23.12.1976 р.н., об 11 годині 00 хвилин 01, 02 та 03 черв-
ня 2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у 
м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській об-
ластях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
вул. Святослава Хороброго, 23 (місце фактичного розта-
шування), для вручення письмового повідомлення пропід-
озру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному про-
вадженні № 42022132580000040 від 21.04.2022, допиту у 
якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України. 

Прокурор у кримінальному провадженні –
прокурор Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури 
Луганської області Денис ЛЕЩЕНКО

25 травня 2022 року

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання, в якості обвинуваченого Дяченка Юрія Вікто-
ровича, 10.11.1968р.н., уродженця м. Лутугине Луганської 
області, громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Лутугине, вул. Лихачова, 57, 
кв.68.

Судове засідання відбудеться 09 червня 2022 року об 
11:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, каб.218.

Суддя Ю.В. Рябуха

Повідомлення про підозру Лукачова Юрія Миколайовича
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за погодженням із Запорізькою 

обласною прокуратурою, відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України складено повідомлен-
ня про підозру Лукачова Юрія Миколайовича, 28.08.1974 року народження, громадянина російської федерації, 
зареєстрованого за адресою: м. Балашиха, Московська область, російська федерація, мкр. Кучіно, б. 14, кв. 69, 
у кримінальному провадженні № 22022080000000036 від 04.03.2022 та повідомлено про те, що він підозрюється 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів 
та звичаїв війни, тобто інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій, по-
єднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сообщение о подозрении Лукачева Юрия Николаевича
Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, по согласова-

нию с Запорожской областной прокуратурой, в соответствии с требованиями ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 УПК 
Украины составлено сообщение о подозрении Лукачева Юрия Николаевича, 28.08.1974 года рождения, граж-
данина российской федерации, зарегистрированного по адресу: г. Балашиха, Московская область, российская 
федерация, мкр. Кучино, д. 14, кв. 69, о том, что он подозревается в совершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, то есть соверше-
ние других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на 
обязательность которых дано Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий, 
объединенных с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Повістка про виклик 
Громадянин російської федерації Лукачов Юрій Миколайович, 28.08.1974 року народження, зареєстрований 

за адресою: м. Балашиха, Московська область, російська федерація, мкр. Кучіно, б. 14, кв. 69, у відповідності до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31.05.2022 на 15 годину 00 хвилин та 01.06.2022 на 15 
годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за адресою: Укра-
їна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 438 КПК України, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022080000000036 
від 04.03.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повестка о вызове
Гражданин российской федерации Довгань Сергей Николаевич, 15.12.1971 года рождения, зарегистрирован-

ного по адресу: г. Балашиха, Московская область, российская федерация, мкр. Кучино, д. 14, кв. 69, в соответ-
ствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 31.05.2022 на 15 часов 00 минут и 
01.06.2022 на 15 часов 00 минут в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорож-
ской области по адресу: Украина, г. Запорожье, ул. Александровская, 62, для вручения оригинала сообщения о 
подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УПК Украины, а также для допроса в качестве подозреваемого в уголовном 
производстве № 22022080000000036 от 04.03.2022. Уважительные причины неявки лица на вызов, а также по-
следствия неприбытия на вызов предусмотрены ст.ст. 138, 139 УПК Украины.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +18 +23 Черкаська +10 +15 +17 +22
Житомирська +8 +13 +17 +22 Кіровоградська +10 +15 +21 +26
Чернігівська +10 +15 +17 +22 Полтавська +10 +15 +18 +23
Сумська +9 +14 +16 +21 Дніпропетровська +11 +16 +23 +28
Закарпатська +10 +15 +16 +21 Одеська +12 +17 +24 +29
Рівненська +5 +10 +16 +21 Миколаївська +11 +16 +24 +29
Львівська +6 +11 +16 +21 Херсонська +10 +15 +23 +28
Івано-Франківська +7 +12 +16 +21 Запорізька +10 +15 +23 +28
Волинська +5 +10 +16 +21 Харківська +11 +16 +20 +25
Хмельницька +9 +14 +15 +20 Донецька +10 +15 +21 +26
Чернівецька +8 +13 +15 +20 Луганська +11 +16 +22 +27
Тернопільська +7 +12 +16 +21 Крим +10 +15 +22 +27
Вінницька +9 +14 +18 +23 Київ +10 +12 +21 +23

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

18..23
10..15

22..27
10..15

18..23
10..15

24..29
11..16

16..21
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

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

повідомляю, що 21.05.2022 у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР 11.05.2022 під № 62022000000000253 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, підозрюєть-
ся громадянин України Школик Олександр Васильович, 29.06.1988 
року народження, уродженець села Захарівка Маріупольського ра-
йону Донецької області, проживаючий за адресою: Донецька обл., 
Маріупольський р-н, с. Захарівка, вул. 1 травня, буд. 12, у держав-
ній зраді, а саме вчиненні діяння, умисно скоєного громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканості, обороноздатності, державній, економічній та інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах 
збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією, 
тобто злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінально-
го кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Школик Олександр Васильович, 29.06.1988 р.н., адреса: До-

нецька обл., Маріупольський р-н, с. Захарівка, вул. 1 травня, 12, 
відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись на 10 год. 00 хв. 31.05.2022, на 14 год. 30 хв. 01.06.2022, 
на 14 год. 30 хв. 02.06.2022 до старшого слідчого Головного слід-
чого управління Державного бюро розслідувань Лакомського Іва-
на Ярославовича за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, ка-
бінет 306 тел. (044) 365-40-00 для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 62022000000000253 від 11.05.2022 
за ч. 2 ст. 111  КК України, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затриман-
ня, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; об-
ставини непереборної сили; відсутність особи у місці проживан-
ня протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 
зв’язку з лікуванням за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад;  смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одер-
жання повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно унемож-
ливлюють з’явлення особи на виклик. Якщо підозрюваний, який 
був у встановленому законом порядку викликаний, 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 
розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. Та-
кож до може бути застосовано привід, а за злісне ухилення від явки 
свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

Повідомлення про підозру Решетнєва Олексія Олексійовича
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій об-

ласті за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою, відповідно 
до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України складено повідомлен-
ня про підозру Решетнєва Олексія Олексійовича, 09.05.1977 року народжен-
ня, громадянина російської федерації, зареєстрованого за адресою: м. Са-
ров, Нижегородська обл. російська федерація вул. Курчатова б. 4, кв. 40, у 
кримінальному провадженні № 22022080000000036 від 04.03.2022 та пові-
домлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів 
та звичаїв війни, тобто інші порушення законів та звичаїв війни, що передба-
чені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій, поєд-
наних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сообщение о подозрении Решетнева Алексея Алексеевича
Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в За-

порожской области, по согласованию с Запорожской областной прокура-
турой, в соответствии с требованиями ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 УПК 
Украины составлено сообщение о подозрении Решетнева Алексея Алексе-
евича, 09.05.1977 года рождения, гражданина российской федерации, за-
регистрированного по адресу: г. Саров, Нижегородская область, россий-
ская федерация, ул. Курчатова, д. 4, кв. 40, о том, что он подозревается 
в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 
ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, то есть со-
вершение других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных 
международными договорами, согласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких дей-
ствий, объединенных с умышленным убийством, совершенные по предва-
рительному сговору группой лиц.

Повістка про виклик 
Громадянин російської федерації Решетнєв Олексій Олексійович, 

09.05.1977 року народження, зареєстрований за адресою: м. Саров, Ниже-
городська область, російська федерація, вул. Курчатова б. 4, кв. 40, у від-
повідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
31.05.2022 на 16 годину 00 хвилин та 01.06.2022 на 16 годину 00 хвилин до 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій облас-
ті за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручен-
ня оригіналу повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КПК Укра-
їни, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 
22022080000000036 від 04.03.2022. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Повестка о вызове
Гражданин российской федерации Решетнев Алексей Алексеевич, 

09.05.1977 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Саров, Нижего-
родская область, российская федерация, ул. Курчатова, д. 4, кв. 40, в со-
ответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо 
явиться 31.05.2022 на 16 часов 00 минут и 01.06.2022 на 16 часов 00 минут 
в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запо-
рожской области по адресу: Украина, г. Запорожье, ул. Александровская, 
62, для вручения оригинала сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
438 УПК Украины, а также для допроса в качестве подозреваемого в уго-
ловном производстве № 22022080000000036 от 04.03.2022. Уважительные 
причины неявки лица на вызов, а также последствия неприбытия на вызов 
предусмотрены ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

Повідомлення про підозру Довганя Сергія Миколайовича
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за 

погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою, відповідно до вимог ст.ст. 
40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України складено повідомлення про підозру Довга-
ня Сергія Миколайовича, 15.12.1971 року народження, громадянина російської фе-
дерації, зареєстрованого за адресою: м. Желєзногорськ, Курська область, Крас-
ноярський край, російська федерація, вул. Леніна, б. 25, кв. 20, у кримінальному 
провадженні № 22022080000000036 від 04.03.2022 та повідомлено про те, що він 
підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 
ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, тобто інші порушен-
ня законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про 
вчинення таких дій, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змо-
вою групою осіб.

Сообщение о подозрении Довганя Сергея Николаевича
Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Запорож-

ской области, по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, в соответ-
ствии с требованиями ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 УПК Украины составлено со-
общение о подозрении Довганя Сергея Николаевича, 15.12.1971 года рождения, 
гражданина российской федерации, зарегистрированного по адресу: г. Железно-
горск, Курская область, Красноярский край, российская федерация, ул. Ленина, 
д. 25, кв. 20, о том, что он подозревается в совершении уголовного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение зако-
нов и обычаев войны, то есть совершение других нарушений законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых дано Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совер-
шении таких действий, объединенных с умышленным убийством, совершенные по 
предварительному сговору группой лиц.

Повістка про виклик 
Громадянин російської федерації Довгань Сергій Миколайович, 15.12.1971 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою м. Желєзногорськ, Курська область, 
Красноярський край, російська федерація, вул. Леніна, б. 25, кв. 20, у відповіднос-
ті до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31.05.2022 на 11 
годину 00 хвилин та 01.06.2022 на 11 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру 
за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КПК України, а також для допиту як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 22022080000000036 від 04.03.2022. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повестка о вызове
Гражданин российской федерации Довгань Сергей Николаевич, 15.12.1971 го-

да рождения, зарегистрирован по адресу: г. Железногорск, Курская область, Крас-
ноярский край, российская федерация, ул. Ленина, д. 25, кв. 20, в соответствии с 
требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 31.05.2022 на 
11 часов 00 минут и 01.06.2022 на 11 часов 00 минут в следственный отдел Управ-
ления Службы безопасности Украины в Запорожской области по адресу: Украина, 
г. Запорожье, ул. Александровская, 62, для вручения оригинала сообщения о по-
дозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УПК Украины, а также для допроса в качестве 
подозреваемого в уголовном производстве № 22022080000000036 от 04.03.2022. 
Уважительные причины неявки лица на вызов, а также последствия неприбытия на 
вызов предусмотрены ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального окру-

гу Яковлева І.М. повідомляє Галочкіна Андрія 11.03.1982 р.н., про 

відкриття спадщини після смерті батька, 
гр Галочкіна Геннадія Володимировича 13.09.1951 р.н, 

який помер 18.07.2021 року. Прошу протягом місяця з дати публі-

кації прибути до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожан-

ський, буд.66, тел. +380509943233.

Втрачені свідоцтва на право власності частки квартир 
за адресами м.Київ, пр-т Перемоги 71/2, кв. 44 та м. Київ, 
бульвар Вацлава Гавела ,9а, кв.202 на Ім’я Прочаківської 
Валентини Кирилівни, 
вважати недійсними.

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

України повідомляю, що у кримінальному провадженні, 
внесеному до ЄРДР 18.04.2022 за  № 42022100000000137 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 КК України, скла-
дено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Свистунов Павло Геннадійович 16.10.1986 р.н.  підозрю-
ється у  самовільному залишенні військової частини або 
місця служби з метою ухилитися від військової служби та 
публічному запереченні громадянином України здійснен-
ня збройної агресії проти України, публічні заклики гро-
мадянином України до підтримки рішень та дій держа-
ви-агресора тобто у вчиненні кримінальних правопору-
шень (злочину), передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 
КК України.  

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка 
про процесуальні права та обов’язки підозрювано-
го розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійсненняспеціального досудового розслідуван-
ня» за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Свистунов Павло Геннадійович 

16.10.1986 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись до Територіального управління 
Державного бюро розслідвань розташованого у м. Києві, 
за адресою: вул. Олени Теліги 8, м. Київ, (каб. 232), як під-
озрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 111-1 на 31.05.2022 об 
11:00 год., на 01.06.2022 об 11:00 год., на 02.06.2022 об 
11:00 год., (для отримання письмового повідомлення про 
підозру, допиту та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про 
неможливість явки. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні – начальник відділу Чер-
нігівської обласної прокуратури Дикий Артем Володимирович відпо-
відно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє 
про підозру Щьоткіну Леоніду Петровичу, 17.09.1987 року народжен-
ня; уродженцю м. Можга Удмуртська Республіка Російської Федера-
ції, мешканцю  м. Алейськ,  Алтайський  край, вул. Олешка, буд. 86, кв. 
41, громадянину Російської Федерації у кримінальному провадженні 
№ 22022270000000010 від 28.02.2022 про те, що він підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України, тобто у відданні наказу на вчинення дій, які порушують за-
кони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою 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/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-shhyotkinu-lp-original-ta-pereklad

Прокурор в уголовном производстве – начальник отдела Чернигов-
ской областной прокуратуры Дикий Артем Владимирович в соответ-
ствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведомля-
ет Щёткина Леонида Петровича, 17.09.1987 года рождения; урожен-
ца г. Можга Удмуртская Республика Росийськой Федерации, жителя 
г. Алейск, Алтайський край, ул. Олешка, д. 86, кв. 41, граджанина Рос-
сийской Федерации в уголовном производстве № 22022270000000010 
від 28.02.2022 о подозрении в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов и 
обычаев войны, предусмотренных международными договорами, со-
гласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, Российской Федерации, о подозрении в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть в отда-
нии приказа на совершение действий, нарушающих законы и обычаи 
войны, предусмотренные международными договорами, согласие на 
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте 
Офиса Генерального прокурора Украины в рубрике «Повестки о 
вызове и сведения об осуществлении специального досудебного рас-
следования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-
pro-pidozru-shhyotkinu-lp-original-ta-pereklad


	27_p1
	27_p2
	27_p3
	27_p4
	27_p5
	27_P6-10T
	27_P11
	27_P12 (1)

