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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:
«Рішення щодо ембарго 

стало знаком того,  
що principles matter.  

Що цінності  
 важливіші 

за ціни». 

ПРООН допомагатиме 
відновленню

ПОЗИЦІЯ. Швидке відновлення критичної та житлової інфра-
структури, підтримку людей та створення робочих місць в Україні 
обговорили під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль та адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер.

Як наголосив очільник уряду, Україна потребує швидких рішень 
щодо багатьох питань. Адже за останній місяць до нашої країни 
повернулося більше громадян, ніж виїхало. За словами Прем’єр-
міністра, основну увагу України й міжнародних організацій слід зо-
середити на проєктах відновлення об’єктів критичної інфраструк-
тури, зокрема у галузях освіти та охорони здоров’я і реконструкції 
житлового фонду.

Денис Шмигаль порушив питання розмінування територій. Він 
наголосив, що Україна потребує необхідної техніки та допомоги 
спеціалістів. Сторони обговорили розвиток малого й середнього 
бізнесу.

Ахім Штайнер зазначив, що ПРООН зацікавлена в реконструк-
ції та розвитку України і його команда у співпраці з урядом і дер-
жавними інституціями вже працює над рішеннями з оприлюднених 
питань.

360 агентів
росії та більш як 5 тисяч 

колабораціоністів викрила СБУ  
з початку повномасштабної агресії 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Організовано оборону, 
забезпечується стабільність енергетичної системи, 
фінансових інституцій, здійснюються соціальні виплати

Українська держава 
виконує всі свої 
функції      

Міністр енергетики про крок ЄС, який  підірве 
економічну спроможність кремля фінансувати війну
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Командир батальйону Герой 
України Євген Шаматалюк: 
у ворога раніше була краща 
техніка. Її було більше, і вона 
була новіша

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» зібрав думки 
експертів про останні рішення 
фінансового регулятора та  
прогнози щодо курсу гривні 
цього літа  9 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про особливості 
оренди державного та 
комунального майна у період 
воєнного стану»

Заробітчанство на біді 
НИЦІСТЬ. Потерпілі від війни біженці втрачають статки ще й через лиходіїв,  
які ведуть свій бридкий бізнес на людському горі 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

У лиху годину, вчить народна 
мудрість, найкраще пізнаєш 

справжню людину. Так само в ча-
си лихоліття дуже активно і ви-

разно демонструють свої не най-
кращі риси деякі персоналії. Ті са-
мі, про яких влучно колись напи-
сала геніальна українська поетеса 
Ліна Костенко. Пам’ятаєте? «Зда-
ється ж, люди, все у них людське, 
але душа ще з дерева не злізла».

Нинішня війна теж стала важ-
ким випробуванням, під час якого 
відбувається перевірка на справ-
жність. У цьому ми пересвідчи-
лися ще 2014 року. Те саме бачи-
мо з кінця лютого 2022-го. Довже-
лезні черги мотивованих україн-

ців до військкоматів, запис добро-
вольців до територіальної оборо-
ни, сплеск діяльності волонтерів, 
які допомагають бійцям на фронті 
та людям у зоні бойових дій. 

Що ж, те, що кожен чесно ви-
конує свої обов’язки чи робить 

добрі справи для тих, хто цьо-
го найбільше потребує, дов-
го пам’ятається. А лихо у вигля-
ді різноманітних схем і обору-
док шахраїв, які взялися 
зароб ляти на людській біді, 
також не забувається. 
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив: ми вдячні міжнародним партнерам, які надають фінансову підтримку,  
аби держава повною мірою виконувала всі свої соціальні й гуманітарні зобов’язання
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 

Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., адре-
са реєстрації та останнього місця проживання: м. Одеса, 
вул. Армійська, 15, кв.81, відповідно до вимог ст. 297-5, 
323 КПК України для участі в судовому засіданні з роз-
гляду кримінального провадження в порядку спеціаль-
ного судового провадження стосовно Кваснюк Є. Г., об-
винуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.109 
КК України, яке відбудеться 06.06.2022 об 11 год. 00 хв., 
16.06.2022 об 11 год. 00 хв., 22.06.2022 о 12 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомо-
ва Павла Віталійовича 16.01.1963 р.н., уродженець м. Лу-
ганськ, громадянин України, зареєстрований та прожива-
ючий за адресою: Україна, Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Осипенко, 24, кв. 31, відповідно до вимог ст. 297-5, 
323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгля-
ду кримінального провадження в порядку спеціального су-
дового провадження стосовно Сомова Павла Віталійови-
ча, обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 08.06.2022 о 10 год. 30 
хв., 23.06.2022 о 10 год. 30 хв., 29.06.2022 о 10 год. 30 хв., за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський район-
ний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова 
Олександра Олеговича, 10.07.1985 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Одеська обл., Біляївський район, м. Біляївка, вул. 
Гоголя 21, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 
для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального 
провадження в порядку спеціального судового проваджен-
ня стосовно Плетньова О. О., обвинуваченого у скоєнні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 09.06.2022 о 10 год. 30 хв., 15.06.2022 о 14 год. 30 хв., 
30.06.2022 об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судо-
вих засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дермен-
жи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район,  
с. Камянка, вул. Калинина,127, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження в порядку спеці-
ального судового провадження стосовно Дерменжи В. К.,  
обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 09.06.2022 об 11 год. 
30 хв., 15.06.2022 о 15 год. 30 хв., 30.06.2022 о 12 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 
КПК України повідомляю, що 27.05.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.03.2022 за 
№ 62022080010000009 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з якою,  
Протасов Михайло Валерійович 06.08.1983 р.н., 
адреса проживання: Запорізька область, місто Мелі-
тополь, вулиця Червоногірська, будинок  106, буду-
чи громадянином України вчинив умисні дії на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України шляхом переходу 
на бік ворога в період збройного конфлікту в умо-
вах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Протасов Михайло Валерійович 06.08.1983 р.н., 
адреса проживання: Запорізька область, місто Ме-
літополь, вулиця Червоногірська, будинок  106, від-
повідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 
год. 00 хв. 06.06.2022, на 10 год. 00 хв. 07.06.2022, 
на 10 год. 00 хв. 08.06.2022 Вам необхідно з’явитись 
до відділу Запорізької обласної прокуратури за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 17, кабінет 205 
для допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 62022080010000009 від 23.03.2022 
за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій.

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСПЕЦПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 42843973) і товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву 
змінено на товариство з обмеженою відповідальністю 

«СПЕКВІН») (ідентифікаційний код юридичної особи 
40033419)

За результатами розгляду справи № 145-26.13/113-21 
Антимонопольним комітетом України прийнято рішення 
від 29.12.2021 № 726-р, відповідно до якого дії:

товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-
СПЕЦПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
42843973) і товариства з обмеженою відповідальністю 
«ОФІС СПЕЙС» (з 29.07.2020 назву змінено на товари-
ство з обмеженою відповідальністю «СПЕКВІН») (іденти-
фікаційний код юридичної особи 40033419) визнано по-
рушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунк-
том 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій, які стосуються спотворення ре-
зультатів відкритих торгів на закупівлю - «Комп›ютерне 
обладнання» (оголошення № UA-2019-10-24-003301-b) 
та «Пакети програмного забезпечення для створення 
документів» (оголошення № UA-2019-10-26-000389-b), 
проведених державною установою «Центр пробації».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Законодавство» — 
«Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого 
частини першої статті 56 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобо-
родька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути 
Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Ви-
щого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уродженець м. 
Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. 
Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 07 червня 2022 року о 13 годині 00 
хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 07 червня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головую-
чий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 31.05.2022 

у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.04.2022 за № 42022130000000096, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Попова Анастасія Олександрівна, 
14 жовтня 1992 року народження, громадянка України, підозрюється у добровільному зайнят-
ті громадянкою України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимча-
сово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні пра-
ва та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокуро-
ра у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Попова Анастасія Олександрівна, 14.10.1992 року народження, на підставі ст. ст. 

133,135,278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фак-
тичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської 
області (каб. 8), як підозрюваній о 10 год. 00 хв. 05.06.2022, о 10 год. 00 хв. 06.06.2022, о 10 год. 
00 хв. 07.06.2022 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.04.2022 за № 42022130000000096. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та 
наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області викли-

кає як обвинуваченого та цивільного відповідача Волошина Андрія Ві-
кторовича, 16.10.1975 р.н., для розгляду кримінального провадження 
№12020240210000292 від 18.05.2020 за ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України 
та повідомляє, що судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 06.06.2022 
в приміщенні суду за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка 
Хмельницька область.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважатиметься належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження згідно ухвали суду від 22.02.2022.

Суддя Козачук С. В.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадян-
ка України Бабенко Тетяна Іванівна, 26.09.1977 р. н., о 10 годині 00 хви-
лин 06, 07 та 08 червня 2022 року до Луганської обласної прокуратури 
за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 
5а, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у 
кримінальному провадженні № 22022130000000150 від 11.05.2022, до-
питу у якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України. 

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходить-
ся кримінальна справа № 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєєва Володи-
мира Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання по справі призначено на 06.06.2022 р. о 10 годині 15 
хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені,  
вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д. тел. (093) 3586254.

Суд викликає обвинуваченого Бурєєва Володимира Вікторовича, відо-
ма адреса: Одеська обл., Ізмаїльський район, Ренійська МТГ, с. Лиманське,  
вул. Поштова, 4Б.

Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбуття до суду обвинувачено-
го, передбачені статтею 323 КПК України.

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

провадження 
Обвинувачений Кауров Валерій Володими-

рович, який народився 02 квітня 1956 року, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Акаде-
міка Корольова, 81, корп.1, кв.175, відповідно 
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 09.06.2022 року об 11 годині 05 хвилин 
в залі судових засідань №207 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні в якості обвинуваченого.

Суддя Донцов Д. Ю.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 
ст. 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володи-
мировичу, 14.08.1965р.н., зареєстрованому за 
адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров.
Шкільний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в су-
дове засідання, яке відбудеться 09.06.2022 
об 11 год. 00 хв., 15.06.2022 о 15 год. 00 хв., 
30.06.2022 об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний 
суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик су-
ду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого, передбаче-
ні статтями 139, 323 КПК України

Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик, відповідно до вимог 
ст. 297-5, 323 КПК України

Обвинуваченому Крилову Віктору Олексан-
дровичу, 09.04.1987 р.н., проживаючому за 
адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана 
Франка, 7 кв.146, необхідно з’явитися в судове 
засідання, яке відбудеться 06.06.2022 о 10 год. 
30 хв., 16.06.2022 о 10 год. 30 хв., 22.06.2022 об 
11 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань №229. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Дудченка Олександра Григорі-
йовича, 01.02.1973 р.н., уродженця та меш-
канця м. Луганськ, пров. Геологічний, 6, кв.2, 
як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні 

№296/10944/20 1-кп/296/40/22 за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготов-
че судове засідання під головуванням судді 
Аксьонова В. Є., яке призначено на 03 черв-
ня 2022 року на 09 год. 00 хв. та на 13 черв-
ня 2022р. на 09 год. 00 хв., в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира 
за адресою м. Житомир, майдан Соборний, 
1, каб.106.

Соснівський районний суд м.Черкаси 
викликає в судове засідання, в якості об-
винуваченого, Ткачука Володимира Пе-
тровича, 22.04.1976 року народження, 
уродженця с.Тинівка, Жашківського ра-
йону, Черкаської області, зареєстровано-
го: вул. Леніна, буд.101, м. Жашків, Чер-
каської області.

Судове засідання відбудеться 06 черв-
ня 2022 року о 09 год. 30 хв. в приміщен-
ні суду за адресою м. Черкаси, вул Гого-
ля, 316, каб.237.

Суддя О. І. Кончина.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання детектива Національного бюро Пер-

шого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного ан-
тикорупційного бюро України Крютченка Віталія Олксандровича, погоджене прокурором п›ятого відділу 
Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Сидоренком Вадимом Анато-
лійовичем, про встановлення стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідуван-
ня в рамках кримінального провадження № 42016000000003393 від 16.11.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2018 постановлено здійсню-
вати спеціальне досудове розслідування відносно підозрюваного в даному кримінальному провадженні — 
Курченка Сергія Віталійовича, 21.09.1985 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд у порядку ст. 297-5 КПК України викликає 
в судове засідання на 11 год. 00 хв. 06 червня 2022 року підозрюваного Курченка Сергія Віталійовича, 
21.09.1985 р.н., для розгляду вищезазначеного клопотання (судове засідання відбудеться в приміщенні Ви-
щого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Слідчий суддя Володимир ВОРОНЬКО

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Цибуля Артем Сергійович, 14.08.1996 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 

України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050030000121 від 13.03.2022 у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у дер-
жавній зраді, а саме 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 Цибуля Артем Сергійович, 14.08.1996 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-

но з’явитися 06, 07 та 08 червня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Марі-
уполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 62022050030000121 від 13.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138,139 Кримінального процесуального кодексу України.

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління  
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Артем АЛЕКСЕНКО
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Служби без-

пеки України Жерновий А. В. за погодженням із заступником началь-
ника відділу Офісу Генерального прокурора Мазурком Б. Ю. відповід-
но до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про 
підозру громадянину Російської Федерації Буракову Сергію Дмитро-
вичу, 31.08.1970 р.н., проживаючому за адресою: Російська Федера-
ція, Московська обл., м. Щолково, пр.-т. 60 р. Жовтня, 19, у кримінально-
му провадженні № 22022000000000067 від 03.03.2022 про те, що він під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у відданні наказу про вчинення інших пору-
шень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

____________________________________________________
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки 

України Жерновий А. В. за погодженням із заступником начальника відділу 
Офісу Генерального прокурора Мазурком Б. Ю. відповідно до ст.ст. 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру громадянину Ро-
сійської Федерації Якушеву Олегу Володимировичу, 24.11.1968 р.н., прожи-
ваючому в Російській Федерації, м. Краснодар Краснодарського краю, у кри-
мінальному провадженні № 22022000000000067 від 03.03.2022 про те, що 
він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у відданні наказу про вчинення інших по-
рушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

____________________________________________________
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки 

України Жерновий А. В. за погодженням із заступником начальника відділу 
Офісу Генерального прокурора Мазурком Б. Ю. відповідно до ст.ст. 40, 42, 
111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру громадянину Ро-
сійської Федерації Фроленкову Андрію Анатолійовичу, 19.07.1969 р.н., про-
живаючому за адресою: Російська Федерація, м. Брянськ, вул. Костичева 45, 
кв. 99, у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 03.03.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у вчиненні інших порушень за-
конів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

____________________________________________________

Повістка про виклик
Бураков Сергій Дмитрович, 31.08.1970 р.н., відповідно до вимог  

ст. ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 11 год. 00 хв. 06 черв-
ня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудово-
го розслідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 
03.03.2022;

Повістка про виклик
Бураков Сергій Дмитрович, 31.08.1970 р.н., відповідно до вимог  

ст. ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 11 год. 00 хв. 07 черв-
ня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудово-
го розслідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 
03.03.2022;

Повістка про виклик
Бураков Сергій Дмитрович, 31.08.1970 р.н., відповідно до вимог  

ст. ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 11 год. 00 хв. 08 черв-
ня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудово-
го розслідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 
03.03.2022;

Повістка про виклик
Якушев Олег Володимирович, 24.11.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 

133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 06 червня 2022 
року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового роз-
слідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 03.03.2022;

Повістка про виклик
Якушев Олег Володимирович, 24.11.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 

133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 07 червня 2022 
року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового роз-
слідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 03.03.2022;

Повістка про виклик
Якушев Олег Володимирович, 24.11.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 

133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 08 червня 2022 
року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового роз-
слідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 03.03.2022;

Повістка про виклик
Фроленков Андрій Анатолійович, 19.07.1969 р.н., відповідно до вимог  

ст. ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 12 год. 00 хв. 06 черв-
ня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудово-
го розслідування  ГСУ СБ України Жернового А. В. у каб. 312 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 
03.03.2022;

Повістка про виклик
Фроленков Андрій Анатолійович, 19.07.1969 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 12 год. 00 хв. 07 черв-
ня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудово-
го розслідування  ГСУ СБ України Жернового А.В. у каб. 312 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 
03.03.2022;

Повістка про виклик
 Фроленков Андрій Анатолійович, 19.07.1969 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 12 год. 00 хв. 08 черв-
ня 2022 року до старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудово-
го розслідування  ГСУ СБ України Жернового А.В. у каб. 312 за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (+380442569958) для допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні № 22022000000000067 від 
03.03.2022.

Повний текст повідомлень про підозру та повістки про виклик розміщу-
ватимуться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-
viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

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

відомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 25.04.2022 за № 62022000000000215 складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно з яким громадянин України Гулак Данило 
Олександрович, 22.11.1981 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., 
м. Приморськ, вул. Українська, 7, підозрюється у державній зраді, а са-
ме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: пере-
ході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умовах 
воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гулак Данило Олександрович, 22.11.1981 р.н., адреса проживання: 

Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Українська, 7. Відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України, 06.06.2022 об 10 год. 00 хв., 07.06.2022 об 
10 год. 00 хв. та 08.06.2022 об 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись 
до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за 
адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для допи-
ту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному 
25.04.2022 до ЄРДР під №62022000000000215, а також проведення ін-
ших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття —  
у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах  
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань  

Польова Ірина Володимирівна

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

відомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 25.04.2022 за № 62022000000000215 складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно з яким громадянин України Іотов Олек-
сандр Олександрович, 23.07.1988 р.н., адреса проживання: Запорізь-
ка обл., Приморський р-н, с. Мануйлівка, вул. Гагаріна, 70, підозрюєть-
ся у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній 
безпеці України: переході на бік ворога в період збройного конфлікту, 
вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Іотов Олександр Олександрович, 23.07.1988 р.н., адреса проживан-

ня: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Мануйлівка, вул. Гагаріна, 70. 
Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 06.06.2022 об 12 
год. 30 хв., 07.06.2022 об 12 год. 30 хв. та 08.06.2022 об 12 год. 30 хв. 
Вам необхідно з’явитись до Головного слідчого управління Державно-
го бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 
кабінет 305 для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під №62022000000000215, а 
також проведення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття —  
у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах  
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань  

Польова Ірина Володимирівна

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

відомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 25.04.2022 за № 62022000000000215 складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно з яким громадянин України Магрицький 
Степан Олександрович, 22.07.1982 р.н., адреса проживання: Запорізь-
ка обл., м. Бердянськ, вул. Л. Українки, 39-а, підозрюється у держав-
ній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України 
на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканнос-
ті, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпе-
ці України: переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчи-
неному в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Магрицький Степан Олександрович, 22.07.1982 р.н., адреса прожи-

вання: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Л. Українки, 39-а. Відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 06.06.2022 об 10 год. 30 хв., 
07.06.2022 об 10 год. 30 хв. та 08.06.2022 об 10 год. 30 хв. Вам необхід-
но з’явитись до Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 
для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні, вне-
сеному 25.04.2022 до ЄРДР під №62022000000000215, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття —  
у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах  
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань  

Польова Ірина Володимирівна

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

відомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 25.04.2022 за № 62022000000000215 складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно з яким громадянин України Бичков Мак-
сим Віталійович, 11.06.2002 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Софіївська, 103, кв. 144, підозрюється у держав-
ній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України 
на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканнос-
ті, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпе-
ці України: переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчи-
неному в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бичков Максим Віталійович, 11.06.2002 р.н., адреса проживання: 

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Софіївська, 103, кв. 144. Відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 06.06.2022 об 12 год. 00 хв., 
07.06.2022 об 12 год. 00 хв. та 08.06.2022 об 12 год. 00 хв. Вам необхід-
но з’явитись до Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 
для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні, вне-
сеному 25.04.2022 до ЄРДР під №62022000000000215, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття —  
у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах  
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань  

Польова Ірина Володимирівна

Громадянин Російської Федерації Щьоткін Леонід Петрович, 17.09.1987 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 22, 23, 24 червня 2022 року на 12:00 год. до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області за 
адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000010 від 28.02.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості прибути до слідчого за викликом у зазначений у повістці час Ви 
зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Гражданин Российской Федерации Щьоткин Леонид Петрович, 17.09.1987 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК 
Украины Вам необходимо явиться 22, 23, 24 июня 2022 года на 12:00 в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Чер-
ниговской области по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 28, тел./факс (0462) 3-05-69, тел. (04621) 65-52-90 для вручения Вам уведомления о 
подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, и проведения других процессуальных дей-
ствий в уголовном производстве № 22022270000000010 от 28.02.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности прибыть к следователю по вызову в указанное в повестке время Вы 
обязаны заранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 
139 УПК Украины.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідання, в якості обвинуваченого, Григорян Владислава Валерійовича, 22.04.1983 
року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Косіора 5, кв.16, фактично проживаючого у м. Алчевськ.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2022 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.
Суддя О. І. Кончина 

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

відомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 25.04.2022 за № 62022000000000215 складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно з яким громадянин України Кочетов Андрій 
Максимович, 27.10.2000 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. 
Бердянськ, пр-т Західний, 9, кв. 27, підозрюється у державній зраді, 
а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці Украї-
ни: переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненому 
в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кочетов Андрій Максимович, 27.10.2000 р.н., адреса проживан-

ня: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр-т Західний, 9, кв. 27. Відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 06.06.2022 об 11 год. 30 хв., 
07.06.2022 об 11 год. 30 хв. та 08.06.2022 об 11 год. 30 хв. Вам необхід-
но з’явитись до Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 
для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні, вне-
сеному 25.04.2022 до ЄРДР під №62022000000000215, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття —  
у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах  
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань  

Польова Ірина Володимирівна

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

відомляю, що 30.05.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 25.04.2022 за № 62022000000000215 складено письмове повідо-
млення про підозру, згідно з яким громадянин України Цибалов Генна-
дій Геннадійович, 06.05.1988 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Ростовська, 8, кв. 20, підозрюється у державній зра-
ді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: 
переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умо-
вах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Цибалов Геннадій Геннадійович, 06.05.1988 р.н., адреса проживан-

ня: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ростовська, 8, кв. 20. Відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 06.06.2022 об 11 год. 00 хв., 
07.06.2022 об 11 год. 00 хв. та 08.06.2022 об 11 год. 00 хв. Вам необхід-
но з’явитись до Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 
для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні, вне-
сеному 25.04.2022 до ЄРДР під №62022000000000215, а також прове-
дення інших процесуальних дій. 

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття —  
у ст. 139 КПК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах  
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань  

Польова Ірина Володимирівна
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-

ваченого Дмитрієва Тимофія Михайловича. 29.01.1969 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Репіна, 4, кв. 42. м. Севастополь) у вчиненні кри-
мінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України судове засідання, яке відбудеться 06 червня 
2022 року о 12 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 212, під го-
ловуванням судді Кітова О. В.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Вас, Іванов Сергій Сергійович, як обвинуваче-
ного на 11 годину 30 хвилин 07 червня 2022 року у 
справі за обвинуваченням Іванова Сергія Сергійо-
вича, 17.04.1974 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, 3, каб. 47, для участі у підготовчому судовому 
засіданні.

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

Суддя Ю. В. Іваніна 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження, 
(який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м.Сімферополь, вул. Павленко, б. 2) обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
що призначене на 08.06.2022 року о 10 год. 30 хв.

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

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіткова 
Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який зареєстрований за 
адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Не-
вського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, призначене 
08.06.2022 року о 10 год. 00 хв.

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

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Коваленка Володимира Владиславовича. 
04.02.1962 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Хрустальова,19-А, кв. 32, м. Севастополь) 
у вчиненні кримінального правопорушення передбаче-
ного ч. 1 ст. 438 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться 06 червня 2022 року о 15 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 212, під го-
ловуванням судді Кітова О. В.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Соколовського Ігоря Станіславовича, як обвину-
ваченого на 09 годину 30 хвилин 07 червня 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Соколовського Ігоря 
Станіславовича, 02.10.1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м.Київ, вул.
Сергієнка, 3, каб. 47, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні.

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

Суддя  Ю. В. Іваніна

Дарницький районний суд м. Києва викликає Белоу-
сова Едуарда Феліксовича, 27.07.1958 р.н., (який заре-
єстрований та проживає за адресою: вул. Блюхера, буд. 
21, кв. 65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна) обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, призначене 08 червня 2022 року о 09 год. 
45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу. Судове засідання у 
кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ні Дарницького районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Філіпенка Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: вул. 
Солов’яненко, 382, смт. Козин, Обухівський район, Київ-
ська обл., 08711) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 06 черв-
ня 2022 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається 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 07.06.2022 р. о 14:30 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 20.12.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000004004 відносно Кіт Марини Вікторівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання та розгляд клопотання про здійснення спе-
ціального судового провадження відбудеться 08.06.2022 
року о 09:30 год. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27-А

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

Святошинський районний суд міста  Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Адаменко Олену Григорівну, 
06.08.1968 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 06.10.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000002716 відносно Адаменко Олени Гри-
горівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судо-
вий розгляд кримінального провадження відбудеться 
09.06.2022 р. о 10:00 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Шимка Юрія Андрійовича, 21.10.1974 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: вул. Мі-
лютенка, буд. 25, кв. 75, м. Київ, 02156) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 
08 червня 2022 року.

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

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

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Фаріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 
року народження, для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002769 
відносно Фаріної Нелі Юріївни, обвинуваченої у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та по-
відомляє, що судовий розгляд відбудеться 08.06.2022. о 
10:00 год. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Яку-
ба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 
19.04.1966 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 08.06.22 р. о 16:00 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Генне Андрія Георгійовича, 08.04.1960 
року народження, (останнє відоме місце проживання: 
вул. Генерала Острякова, 161, кв. З, м. Севастополь, АР 
Крим, ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 12 годині 30 хвилин 8 червня 2022 року. Явка до су-
ду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. Підготовче судове за-
сідання відбудеться в приміщенні Голосіївського район-
ного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. 
Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, головуючий суддя 
Дмитрук Наталія Юріївна.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Доніча Сергія Георгійовича, 12.12.1961 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: вул. 
Хромченко, 3, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 11 годині 15 хвилин 08 червня 2022 року. Явка до су-
ду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. Підготовче судове за-
сідання відбудеться в приміщенні Голосіївського район-
ного суду міста Києва за адресою: 03127. м. Київ, вул. 
Полковника Потєхіна. 14-а. зал №33, головуючий суддя 
Дмитрук Наталія Юріївна.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріївну, 30.03.1970 
року народження, для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002453 
відносно Гуріної О. В., обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
судовий розгляд відбудеться 10.06.2022 о 10:00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним

повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Сокола Віктора Степановича, 
18.10.1961 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 11.11.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степа-
новича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 09.06.2022 р. о 14:30 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

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 ЮС України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 14 годині 00 хвилин 08 червня 2022 ро-
ку. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Підго-
товче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосі-
ївського районного суді міста Києва за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна. 14-а. зал №33, голову-
ючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна. Відповідно до ви-
мог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Чередніченка Олександра Вікторовича, 
29.11.1974 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: вул. Кумуністична, 15, кв. 29, м. Севастополь, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 08 
червня 2022 року.

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

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

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/701/2022 
за обвинуваченням Бугайова М. М, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за №22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться: 08.06.2022 року о 14 год. 00 хв. у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Ки-
ївській області здійснюється досудове розслідування 
кримінального провадження № 22018101110000006 від 
04.01.2018,  за підозрою Курченка С. В. у вчиненні кри-
мінальних 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 народження, громадянину України, 
що зареєстрований за адресою: Харківська область,  
м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, необхідно з’явитися до слід-
чого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській 
області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) о 14 год. 30 хв. 
02.06.2022, 12 год. 00 хв. 03.06.2022, 11 год. 30 хв. 
06.06.2022 для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22018101110000006 
від 04.01.2018. 

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Ки-
ївській області здійснюється досудове розслідування 
кримінального провадження № 22018101110000007 від 
04.01.2018, за підозрою Динника О. В. у вчиненні кримі-
нальних 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 Диннику Олександру Вікторовичу, 
30.07.1984 року народження, громадянину України, що 
зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, 
кв. 6, необхідно з’явитися до слідчого управління ГУ СБ 
України у м. Києві та Київській області (м. Київ,  пров. 
Аскольдів, 3-А) о 16 год. 30 хв. 02.06.2022, 15 год. 00 
хв. 03.06.2022, 14 год. 30 хв. 06.06.2022 для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018101110000007 від 04.01.2018.

Оболонський районний суд м. Києва 
викликає обвинувачену Гребеннікову На-
талію Олександрівну, 29.08.1981 року на-
родження. у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 
10:30 год. 07.06.2022, в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 
кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтею 323 КПК України .

Суддя Андрій ПОНОМАРЕНКО
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ПОГОДА НА ЗАВТРАПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                               27 травня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 
повідомляю, що 23 травня 2022 року у кримінальному проваджен-
ні № 42022132600000056 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким гро-
мадянка України Сапельникова Ірина Олександрівна, 07.03.1990 ро-
ку народження, обґрунтовано підозрюються у добровільному зайнятті 
громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, 
створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 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-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Сапельникова Ірина Олександрівна, 07.03.1990 року 

народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Щастинської окружної прокуратури Луганської облас-
ті за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарві-
на, 34 (місце фактичного розташування), як підозрюваній о 10 год. 00 
хв. 06.06.2022, о 10 год. 00 хв. 07.06.2022, о 10 год. 00 хв. 08.06.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, допиту як підозрюваної та проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 42022132600000056 від 
18.04.2022. 

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 ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                               27 травня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Украї-
ни повідомляю, що 26 травня 2022 року у кримінальному провадженні 
№ 42022132600000044 від 12.04.2022 за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Селіхов 
Олександр Вікторович, 26.10.1977 року народження, обґрунтовано підозрю-
ються 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 числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрюваний Селіхов Олександр Вікторович, 26.10.1977 року народжен-

ня, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до 
Щастинської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кірово-
градська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34 (місце фактичного 
розташування), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 06.06.2022, о 10 год. 00 
хв. 07.06.2022, о 10 год. 00 хв. 08.06.2022 для отримання письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, допиту як підозрю-
ваного та проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №42022132600000044 від 12.04.2022. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                               27 травня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Украї-
ни повідомляю, що 26 травня 2022 року у кримінальному провадженні 
№ 42022132600000051 від 14.04.2022 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України 
Шароградський Павло Олександрович, 05.06.1973 року народження, об-
ґрунтовано підозрюються у добровільному зайнятті громадянином Украї-
ни посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених 
на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації 
держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрюваний Шароградський Павло Олександрович, 05.06.1973 ро-

ку народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до Щастинської окружної прокуратури Луганської облас-
ті за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарві-
на, 34 (місце фактичного розташування), як підозрюваному о 10 год. 00 
хв. 06.06.2022, о 10 год. 00 хв. 07.06.2022, о 10 год. 00 хв. 08.06.2022 для 
отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодек-
су України, допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні №42022132600000051 від 
14.04.2022. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                               27 травня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 
повідомляю, що 26 травня 2022 року у кримінальному проваджен-
ні № 42022132600000058 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким гро-
мадянка України Зінченко Інна Вікторівна, 30.05.1972  року народжен-
ня, обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 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-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Зінченко Інна Вікторівна, 30.05.1972  року наро-

дження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Щастинської окружної прокуратури Луганської облас-
ті за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарві-
на, 34 (місце фактичного розташування), як підозрюваній о 10 год. 00 
хв. 06.06.2022, о 10 год. 00 хв. 07.06.2022, о 10 год. 00 хв. 08.06.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, допиту як підозрюваної та проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 42022132600000058 від 
18.04.2022. 

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

місто Кропивницький                               27 травня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Украї-
ни повідомляю, що 26 травня 2022 року у кримінальному провадженні 
№ 42022132600000038 від 11.04.2022 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, згідно з 
яким громадянка України Жевнова Анастасія Павлівна, 31.08.1980 року на-
родження, обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Жевнова Анастасія Павлівна, 31.08.1980 року народжен-

ня, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кі-
ровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34 (місце фактич-
ного розташування), як підозрюваній о 10 год. 00 хв. 06.06.2022, о 10 год. 
00 хв. 07.06.2022, о 10 год. 00 хв. 08.06.2022 для отримання письмово-
го повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному 
провадженні №42022132600000038 від 11.04.2022 за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в 
якості підозрюваної, проведення інших слідчих (розшукових) та процесу-
альних дій. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                               27 травня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 
повідомляю, що 26 травня 2022 року у кримінальному проваджен-
ні № 42022132600000053 від 15.04.2022 за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким гро-
мадянка України Коновалова Валентина Федорівна, 04.02.1969 року 
народження, обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 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-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Коновалова Валентина Федорівна, 04.02.1969 року 

народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Щастинської окружної прокуратури Луганської облас-
ті за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарві-
на, 34 (місце фактичного розташування), як підозрюваній о 10 год. 00 
хв. 06.06.2022, о 10 год. 00 хв. 07.06.2022, о 10 год. 00 хв. 08.06.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Украї-
ни, допиту як підозрюваної та проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 42022132600000053 від 
15.04.2022. 

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.

 Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської об-
ласті, сповіщає про відкриття спадкових справ після померлих:

- Романова Сергія Андрійовича, дата смерті 21 червня 2021 рік; 
- Пурика Анатолія Григоровича, дата смерті 24 грудня 2012 рік;
- Бабак Лідії Михайлівни, дата смерті 10 липня 2020 рік.
Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Ца-
ричанка, вулиця  14-ї Гвардійської дивізії, 15,  тел.0569031468.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Сіткін Ігор Петрович, 07.12.1961 року народження, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. 
Давиденка, буд. 194, кв. 6, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
Управління Служби безпеки України в Житомирській області Турлія 
О.В., за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, каб. 20, 
тел. (0412) 405-149, для участі у слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 22017060000000023 від 05.07.2017, як 
підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, об 11 год. 00 хв. 06.06.2022, 
об 11 год. 00 хв. 07.06.2022, об 11 год. 00 хв. 08.06.2022 (для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту, огляду, впізнання). 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст. ст. 138, 139 КПК України.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідання, в 
якості обвинуваченого, Шушунова Віктора Павловича, 30.07.1968 року на-
родження, уродженця смт Цибулів, Монастирищенського району, Черкась-
кої області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 
вул. Бурди, буд. 8, смт Цибулів, Монастирищенського району, Черкаської 
області; фактично проживаючого м. Донецьк, вул. Куйбишева, 227, кв. 3.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2022 року о 10 год. 15 хв. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня, в якості обвинуваченого, Терещенка Євгена Олександровича, 
19.05.1990 року народження, уродженця смт Комісарівка, Переваль-
ського району, Луганської області, зареєстрованого та фактично про-
живаючого: вул. Гоголя, буд. 9, кв. 6, смт Комісарівка, Перевальсько-
го району, Луганської області.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2022 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина
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