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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

БОРИС ДЖОНСОН:
«Велика Британія подарує 

Збройним силам України 
реактивні системи 

залпового вогню,  
щоб вони могли 

ефективно  
відбивати 

безперервну 
атаку». 

Тиск посилять 
індивідуальні санкції

МЕТА. Міжнародна робоча група Єрмака — Макфола щодо санкцій 
проти росії представила дорожню карту індивідуальних санкцій. Доку-
мент окреслює завдання таких заходів, принципи їх застосування, де-
тально визначає всі категорії осіб, а також пропонує стратегію посилення 
тиску, повідомляє Офіс Президента.

Завдання індивідуальних санкцій полягає в нарощуванні тиску на ке-
рівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни росії проти України. 
Передбачено обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного 
світу проти яких стануть найболючішими.

Запропоновано такі категорії підсанкційних осіб: олігархи, найвищі 
урядовці, ключовий менеджмент компаній, російські пропагандисти, ке-
рівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих лю-
дей. Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних 
санкцій щодо всіх російських спортсменів. 

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить 
не менш як 12 тисяч фізичних і 3 тисячі юридичних осіб. Негайний пріо-
ритет надано 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes. 

32 журналісти 
загинули з початку повномасштабної 

агресії рф. Ці сумні дані навів міністр 
культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко у День журналіста

З ВІРОЮ В ПЕРЕМОГУ. Президент Володимир Зеленський  
на передовій подякував нашим військовим за велику справу, 
за їхню службу, за те, що захищають усіх нас, нашу державу

Українці — незламні 

Прем’єр-міністр Великої Британії про те, що його країна 
не може стояти осторонь, поки російська артилерія 
розрівнює міста і вбиває мирних жителів
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Українці використовують блискучу 
воєнну стратегію глибокої оборони, 
яку опанували досить швидко, 
вважає підполковник у відставці 
Спеціальних сил США Перрі Блекберн

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

До 100-річчя академіка 
НАН України Володимира 
Лебедєва, який стояв біля 
джерел створення легендарної 
«Сатани» 7 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
управління об’єктами 
державної власності на 
період воєнного стану»

20 000 на власну справу для сімей захисників
ПІДТРИМКА. Державна установа 

Український ветеранський фонд, що 
діє при Мінветеранів, розпочала ре-
алізацію проєкту з мікрофінансуван-
ня ветеранського бізнесу. Про це по-
відомила міністр у справах ветера-
нів Юлія Лапутіна. 

«Ми створили Український ве-
теранський фонд, щоб збільши-
ти спроможності держави у фінан-
суванні ветеранської політики. І 
вже започаткували перший проєкт 

фонду — мікрогрантові виплати до  
20 000 гривень членам родин наших 
захисників, які стали внутрішньо пе-
реміщеними особами, на ведення 
власної справи, — розповіла міністр. 
— Тобто доки ветеран стоїть на за-
хисті України, а бізнес веде, примі-
ром, дружина чи чоловік, батьки або 
діти, то вони теж можуть подати за-
явку на відшкодування витрат. Та-
кож заявки можуть подавати і члени 
родин загиблих воїнів».

Юлія Лапутіна наголосила: важ-
ливо, щоб ветерани знали, що дер-
жава, доки вони захищають краї-
ну, піклується про їхні родини. Ма-
ємо обов’язково підтримувати на-
ших захисників і їхні сім’ї. Тому що 
внесок держави у розвиток їхнього 
бізнесу — це покращення економіч-
ного стану держави. Адже наш дру-
гий фронт після Перемоги — це бу-
де економічний фронт з відновлен-
ня України. 

Щоб одержати фінансову підтрим-
ку, потрібно зібрати пакет докумен-
тів: паспорт, довідку ВПО, виписку 
чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи 
самозайнятої особи, підтверджен-
ня статусу ветерана війни або ста-
тусу члена сім’ї ветерана війни, че-
ки на купівлю після 24 лютого 2022 
року для роботи бізнесу відповідно 
до КВЕДів. Надіслати заявку з до-
кументами через аплікаційну форму 
на сайті  https://veteranfund.com.ua/  

в розділі мікрофінансування бізне-
су. Отримати відповідь від УВФ — 
після перевірки пакета докумен-
тів.

У разі правильного заповнення 
заявки та завантаження повного па-
кета документів разом із чеками на 
покупки заявники зможуть отрима-
ти відшкодування на суму до 20 000 
гривень протягом 10 днів. Заявки 
приймають до завершення воєнно-
го стану. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянину Російської Федерації Сідорову Павлу Сергійовичу, 
27.11.1995 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 42022000000000426 від 05.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Сидорову Павлу Сергеевичу, 

27.11.1995 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 111, 
135, 278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уголовном 
производстве по № 42022000000000426 от 05.04.2022 в нарушении 
законов и обычаев войны, предусмотренных международными до-
говорами, согласие на обязательность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины, то есть в совершении уголовного престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Сідоров Павло Сергійович, 

27.11.1995 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
Кримінального процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 08, 09, 10 червня 2022 року о 19:00 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції 
України Когутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 приміщен-
ня Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою буль-
вар Кольцова, 22а у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42022000000000426 від 05.04.2022. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Сидоров Павел Сергеевич, 

27.11.1995 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 
135 Уголовного процесуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 08, 09, 10 июня 2022 года в 19:00 час. к старшему следова-
телю по ОВД Главного следственного управления Национальной по-
лиции Украины Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 поме-
щения Главного следственного управления, что находится по адресу 
бульвар Кольцова, 22а в городе Киеве) для допроса в качестве по-
дозреваемого в уголовном производстве № 42022000000000426 от 
05.04.2022. Уважительные причины и последствия неприбытия ли-
ца на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процесуально-
го кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Фатнєву Микиті Павловичу, 

08.11.1985 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 42022000000000426 від 05.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Фатневу Никите Павловичу, 

08.11.1985 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 111, 
135, 278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уголовном 
производстве по № 42022000000000426 от 05.04.2022 в нарушении 
законов и обычаев войны, предусмотренных международными до-
говорами, согласие на обязательность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины, то есть в совершении уголовного престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Фатнєв Микита Павлович, 

08.11.1985 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
Кримінального процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 09, 10, 11 червня 2022 року о 10:00 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції 
України Когутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 приміщен-
ня Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою буль-
вар Кольцова, 22а у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42022000000000426 від 05.04.2022. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Фатнев Никита Павлович, 

08.11.1985 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 
135 Уголовного процесуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 09, 10, 11 июня 2022 года в 10:00 час. к старшему следова-
телю по ОВД Главного следственного управления Национальной по-
лиции Украины Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 поме-
щения Главного следственного управления, что находится по адресу 
бульвар Кольцова, 22а в городе Киеве) для допроса в качестве по-
дозреваемого в уголовном производстве № 42022000000000426 от 
05.04.2022. Уважительные причины и последствия неприбытия ли-
ца на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процесуально-
го кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Собяніну Артему Миколайови-

чу, 21.10.1989 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 42022000000000426 від 05.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Собянину Артему Николаеви-

чу, 21.10.1989 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 
111, 135, 278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уголов-
ном производстве по № 42022000000000426 от 05.04.2022 в наруше-
нии законов и обычаев войны, предусмотренных международными 
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, то есть в совершении уголовного пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Собянін Артем Миколайо-

вич, 21.10.1989 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 09, 10, 11 червня 2022 року о 14:00 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції 
України Когутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 приміщен-
ня Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою буль-
вар Кольцова, 22а у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42022000000000426 від 05.04.2022. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Собянин Артем Николаевич, 

21.10.1989 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 
135 Уголовного процесуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 09, 10, 11 июня 2022 года в 14:00 час. к старшему следова-
телю по ОВД Главного следственного управления Национальной по-
лиции Украины Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 поме-
щения Главного следственного управления, что находится по адресу 
бульвар Кольцова, 22а в городе Киеве) для допроса в качестве по-
дозреваемого в уголовном производстве № 42022000000000426 от 
05.04.2022. Уважительные причины и последствия неприбытия ли-
ца на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процесуально-
го кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Карташову Олексію Володимиро-

вичу, 25.11.1990 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному 
провадженні за № 42022000000000426 від 05.04.2022 у порушенні зако-
нів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Карташеву Алексею Владими-

ровичу, 25.11.1990 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 
111, 135, 278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уголовном 
производстве по № 42022000000000426 от 05.04.2022 в нарушении за-
конов и обычаев войны, предусмотренных международными договора-
ми, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Ра-
дой Украины, то есть в совершении уголовного преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Карташов Олексій Володимирович, 

25.11.1990 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримі-
нального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 09, 
10, 11 червня 2022 року о 16:00 год. до старшого слідчого в ОВС Голов-
ного слідчого управління Національної поліції України Когутка В.С. (роб. 
тел. 044-363-19-42, каб. № 23 приміщення Головного слідчого управ-
ління, що знаходиться за адресою бульвар Кольцова, 22а у місті Киє-
ві) для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 
42022000000000426 від 05.04.2022. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Карташев Алексей Владимирович, 

25.11.1990 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 135 
Уголовного процесуального кодекса Украины Вам необходимо явиться 
09, 10, 11 июня 2022 года в 16:00 час. к старшему следователю по ОВД 
Главного следственного управления Национальной полиции Украины 
Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 помещения Главного след-
ственного управления, что находится по адресу бульвар Кольцова, 22а в 
городе Киеве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном про-
изводстве № 42022000000000426 от 05.04.2022. Уважительные причины 
и последствия неприбытия лица на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уго-
ловного процесуального кодекса Украины. 

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор відділу Офісу 
Генерального прокурора Андрій ПАРХОМЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Жумаліну Дмитру Івановичу, 

16.03.1994 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 
278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному про-
вадженні за № 42022000000000426 від 05.04.2022 у порушенні законів 
та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Жумалину Дмитрию Иванови-

чу, 16.03.1994 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 111, 
135, 278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уголовном про-
изводстве по № 42022000000000426 от 05.04.2022 в нарушении зако-
нов и обычаев войны, предусмотренных международными договора-
ми, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Ра-
дой Украины, то есть в совершении уголовного преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Жумалін Дмитро Іванович, 

16.03.1994 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кри-
мінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 08, 
09, 10 червня 2022 року о 17:00 год. до старшого слідчого в ОВС Голов-
ного слідчого управління Національної поліції України Когутка В.С. (роб. 
тел. 044-363-19-42, каб. № 23 приміщення Головного слідчого управ-
ління, що знаходиться за адресою бульвар Кольцова, 22а у місті Киє-
ві) для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 
42022000000000426 від 05.04.2022. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Жумалин Дмитрий Иванович, 

16.03.1994 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 135 
Уголовного процесуального кодекса Украины Вам необходимо явиться 
08, 09, 10 июня 2022 года в 17:00 час. к старшему следователю по ОВД 
Главного следственного управления Национальной полиции Украины 
Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 помещения Главного след-
ственного управления, что находится по адресу бульвар Кольцова, 22а в 
городе Киеве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном про-
изводстве № 42022000000000426 от 05.04.2022. Уважительные причины 
и последствия неприбытия лица на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уго-
ловного процесуального кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Єфаркіну Івану Миколайови-

чу, 01.08.1988 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 42022000000000426 від 05.04.2022 у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Ефаркину Ивану Николаеви-

чу, 01.08.1988 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 
111, 135, 278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уголов-
ном производстве по № 42022000000000426 от 05.04.2022 в наруше-
нии законов и обычаев войны, предусмотренных международными 
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, то есть в совершении уголовного пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Єфаркін Іван Миколайо-

вич, 01.08.1988 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 09, 10, 11 червня 2022 року о 12:00 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції 
України Когутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 приміщен-
ня Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою буль-
вар Кольцова, 22а у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 42022000000000426 від 05.04.2022. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Ефаркин Иван Николаевич, 

01.08.1988 года рождения, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 
135 Уголовного процесуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 09, 10, 11 июня 2022 года в 12:00 час. к старшему следова-
телю по ОВД Главного следственного управления Национальной по-
лиции Украины Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 поме-
щения Главного следственного управления, что находится по адресу 
бульвар Кольцова, 22а в городе Киеве) для допроса в качестве по-
дозреваемого в уголовном производстве № 42022000000000426 от 
05.04.2022. Уважительные причины и последствия неприбытия ли-
ца на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процесуально-
го кодекса Украины. 

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Міхєєва Вадима Валентинови-
ча, 18.04.1973 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. 
Мелітополь, вул. Богдана Хмельницького, буд. 36, кв. 39, для проведення слідчих дій 
в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000061, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2022, за ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 ч.7 
ст.111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 08.06.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ 
в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Орлова Вячеслава Вячеславови-
ча, 09.09.1981 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Ме-
літопольський район, с. Семенівка, вул. Михайлівська, буд. 227, для проведення слід-
чих дій в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000061, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2022, за ч.2 ст.28 ч.2 
ст.111 ч.7 ст.111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 08.06.2022 у кабінет № 112 слідчого від-
ділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Втрачене посвідчення офіце-

ра серія УК №205662 видане МОУ від 

27.02.2016 на ім’я Крут Василь Богда-

нович 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 червня 2022 р. № 445-р 
Київ

Про утворення робочої групи «Відкритий кордон» з питань 
розвитку західного українського державного кордону 
та участі у переговорах щодо співробітництва під час 
здійснення контролю осіб та транспортних засобів, які 

перетинають спільний державний кордон
Утворити робочу групу «Відкритий кордон» з питань розвитку західного українсь-ко-

го державного кордону та участі у переговорах щодо співробітництва під час здійснен-
ня контролю осіб та транспортних засобів, які перетинають спільний державний кор-
дон, у складі згідно з додатком.

Надати голові робочої групи право вносити в разі потреби зміни до її складу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 2022 р. № 445-р
СКЛАД  

робочої групи «Відкритий кордон» з питань розвитку західного українського 
державного кордону та участі у переговорах щодо співробітництва під час 

здійснення контролю осіб та транспортних засобів, які перетинають спільний 
державний кордон

КУБРАКОВ Олександр Миколайович — Міністр інфраструктури, голова робочої групи
ДЕЙНЕКО Сергій Васильович — Голова Адміністрації Держприкордонслужби 
ДЕМЧЕНКО Вячеслав Вадимович — директор департаменту боротьби з контра-

бандою та порушенням митних правил Держмитслужби
КУЛЕБА Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ 
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції 
МАРЧЕНКО Сергій Михайлович — Міністр фінансів 
МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович — Міністр внутрішніх справ 
НАЙЄМ Мустафа-Масі — заступник Міністра інфраструктури 
СОЛЬСЬКИЙ Микола Тарасович — Міністр аграрної політики та продовольства
ЮРЧЕНКО Анна Станіславівна — заступник Міністра інфраструктури з питань єв-

ропейської інтеграції

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2022 р. № 448-р 
Київ

Про звільнення Паюка С. О.  
з посади першого заступника голови  

правління приватного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія  

«Надра України»
Звільнити Паюка Сергія Олексійовича з посади першого заступника голови прав-

ління приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Над-
ра України» у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за  
№ 42022100000000179 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень передбачених ч. 5, 6, 7  
ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Голодку Андрію Володи-
мировичу, 20.03.1974 р.н., проживаючий за адресою: 
м. Луганськ, к-л Ватутіна, 4, кв. 40 підозрюється у до-
бровільному зайнятті громадянином України посади 
в незаконних правоохоронних органах, створених на 
тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 7 ст.111-1 КК України.  

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Голодка Андрій Володимирович, 

20.03.1974 р.н., проживаючий за адресою: м. Лу-
ганськ, к-л Ватутіна, 4, кв. 40, на підставі ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до ТУ ДБР 
у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Ки-
їв, (каб. 232), як підозрюваній у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-2 КК 
України на 09.06.2022 об 11:00 год., на 10.06.2022 об 
11:00 год., на 11.06.2022 об 11:00 год., (для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту та 
інших процесуальних дій). 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за  
№ 42022100000000179 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень передбачених ч. 5, 6, 7  
ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Сімілєтова Вікторія Во-
лодимирівна, 28.02.1988 р.н., проживаюча за адре-
сою: Донецька область, Волноваський район, с. Чер-
малик, вул. Набережна, 25 підозрюється у добровіль-
ному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням ад-
міністративно-господарський функцій, у незакон-
них органах влади, створених на тимчасово окупова-
ній території, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), 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 Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості про здійснення спеціального досудового 
розслідування» за посиланням:https://www.gp.gov.
ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Сімілєтова Вікторія Володимирів-

на, 28.02.1988 р.н., проживаючий за адресою: Доне-
цька область, Волноваський район, с. Чермалик, вул. 
Набережна, 25, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, 
за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 232), 
як підозрюваній у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 7 ст. 111-2 КК України на 
09.06.2022 об 11:00 год., на 10.06.2022 об 11:00 год., 
на 11.06.2022 об 11:00 год., (для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру, допиту та інших про-
цесуальних дій).  

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за  
№ 42022100000000179 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 
111-1 КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з яким Бородягіну Євгенію Євге-
новичу, 01.02.1980 р.н., проживаючий за адресою:  
м. Маріуполь, Донецька область, провулок Ландшаф-
тний, 31 підозрюється у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади в незаконних правоохо-
ронних органах, створених на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину), передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК 
України.  

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Бородягін Євгеній Євгенович, 

01.02.1980 р.н., проживаючий за адресою: Маріу-
поль, Донецька область, провулок Ландшафтний, 31, 
на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Оле-
ни Теліги, 8, м. Київ, (каб. 232), як підозрюваній у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 7 ст. 111-2 КК України на 09.06.2022 об 11:00 год., 
на 10.06.2022 об 11:00 год., на 11.06.2022 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 наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за  
№ 42022100000000179 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень передбачених ч. 5, 6, 7  
ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Сіроватко Юрію Мико-
лайовичу, 17.04.1978 р.н., проживаючий за адресою: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Макарова, 65,  
кв. 8 підозрюється у добровільному зайнятті громадя-
нином України посади в незаконних правоохоронних 
органах, створених на тимчасово окупованій терито-
рії, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.  

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Підозрюваний Сіроватко Юрій Миколайович, 

17.04.1978 р.н., проживаючий за адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Макарова, 65, кв. 8 на 
підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Оле-
ни Теліги, 8, м. Київ, (каб. 232), як підозрюваній у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 7 ст. 111-2 КК України на 09.06.2022 об 11:00 год., 
на 10.06.2022 об 11:00 год., на 11.06.2022 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 наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.

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

дженні, внесеному до ЄРДР 09.05.2022 за  № 42022100000000179 за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згід-
но з яким Пипенку Сергію Вікторовичу, 01.05.1979 р.н., проживаючий за адресою: м. Лисичанськ, Луганської 
області, квартал Жовтневої Революції 4, кв. 50 підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України 
посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.  

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про 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 Пипенко Сергій Вікторович, 01.05.1979 р.н., проживаючий за адресою: м. Лисичанськ, Лу-

ганської області, квартал Жовтневої Революції 4, кв. 50, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: вул. Олени Теліги, 8, м. Київ, (каб. 232), як підозрюваній у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-2 КК України на 09.06.2022 об 11:00 год., на 
10.06.2022 об 11:00 год., на 11.06.2022 об 11:00 год., (для отримання письмового повідомлення про підозру, 
допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Філімонову 

Денису Сергійовичу, 23.01.1980 року народження, 
у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України Вам повідомляється про підозру у кримі-
нальному провадженні за № 42022000000000426 
від 05.04.2022 у порушенні законів та звичаїв війни, 
що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Филимоно-

ву Денису Сергеевичу, 23.01.1980 года рождения, 
в соответствии к требованиям ст.ст. 111, 135, 278 
УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уго-
ловном производстве по № 42022000000000426 от 
05.04.2022 в нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, 
согласие на обязательность которых предоставле-
но Верховной Радой Украины, то есть в соверше-
нии уголовного преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Філімонов Де-

нис Сергійович, 23.01.1980 року народження, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінально-
го процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 08, 09, 10 червня 2022 року о 09:00 
год. до старшого слідчого в ОВС Головного слід-
чого управління Національної поліції України Ко-
гутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 при-
міщення Головного слідчого управління, що знахо-
диться за адресою бульвар Кольцова, 22а у місті 
Києві) для допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42022000000000426 від 
05.04.2022. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Филимонов 

Денис Сергеевич, 23.01.1980 года рождения, в соо-
тветствии к требованиям ст.ст. 133, 135 Уголовного 
процесуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 08, 09, 10 июня 2022 года в 09:00 час. к стар-
шему следователю по ОВД Главного следственного 
управления Национальной полиции Украины Когут-
ку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 помещения 
Главного следственного управления, что находит-
ся по адресу бульвар Кольцова, 22а в городе Киеве) 
для допроса в качестве подозреваемого в уголовном 
производстве № 42022000000000426 от 05.04.2022. 
Уважительные причины и последствия неприбытия 
лица на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовно-
го процесуального кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Міха-

льову Данилу Віталійовичу, 05.11.2000 ро-
ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 
111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022000000000426 від 05.04.2022 у порушен-
ні законів та звичаїв війни, що передбачені міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Михалеву 

Данилу Витальевичу, 05.11.2000 года рождения, 
в соответствии к требованиям ст.ст. 111, 135, 278 
УПК Украины Вам сообщается о подозрении в уго-
ловном производстве по № 42022000000000426 от 
05.04.2022 в нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, 
согласие на обязательность которых предоставле-
но Верховной Радой Украины, то есть в соверше-
нии уголовного преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Міхальов Да-

нило Віталійович, 05.11.2000 року народження, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінально-
го процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 08, 09, 10 червня 2022 року о 13:00 
год. до старшого слідчого в ОВС Головного слід-
чого управління Національної поліції України Ко-
гутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 при-
міщення Головного слідчого управління, що знахо-
диться за адресою бульвар Кольцова, 22а у місті 
Києві) для допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42022000000000426 від 
05.04.2022. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Михалев Да-

нил Витальевич, 05.11.2000 года рождения, в со-
ответствии к требованиям ст.ст. 133, 135 Уголов-
ного процесуального кодекса Украины Вам необ-
ходимо явиться 08, 09, 10 июня 2022 года в 13:00 
час. к старшему следователю по ОВД Главно-
го следственного управления Национальной по-
лиции Украины Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-
19-42, каб. 23 помещения Главного следственно-
го управления, что находится по адресу бульвар 
Кольцова, 22а в городе Киеве) для допроса в каче-
стве подозреваемого в уголовном производстве № 
42022000000000426 от 05.04.2022. Уважительные 
причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процесуаль-
ного кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Діль Андрію 

Давидовичу, 07.03.1986 року народження, у відпо-
відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 42022000000000426 від 
05.04.2022 у порушенні законів та звичаїв війни, 
що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Диль Ан-

дрею Давыдовичу, 07.03.1986 года рождения, в со-
ответствии к требованиям ст.ст. 111, 135, 278 УПК 
Украины Вам сообщается о подозрении в уголов-
ном производстве по № 42022000000000426 от 
05.04.2022 в нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, 
согласие на обязательность которых предоставле-
но Верховной Радой Украины, то есть в соверше-
нии уголовного преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Діль Андрій 

Давидович, 07.03.1986 року народження, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального проце-
суального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
08, 09, 10 червня 2022 року о 11:00 год. до старшо-
го слідчого в ОВС Головного слідчого управління 
Національної поліції України Когутка В.С. (роб. тел. 
044-363-19-42, каб. № 23 приміщення Головного 
слідчого управління, що знаходиться за адресою 
бульвар Кольцова, 22а у місті Києві) для допиту в 
якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000426 від 05.04.2022. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Диль Ан-

дрей Давыдович, 07.03.1986 года рождения, в соо-
тветствии к требованиям ст.ст. 133, 135 Уголовного 
процесуального кодекса Украины Вам необходимо 
явиться 08, 09, 10 июня 2022 года в 11:00 час. к стар-
шему следователю по ОВД Главного следственного 
управления Национальной полиции Украины Когут-
ку В.С. (раб. тел. 044-363-19-42, каб. 23 помещения 
Главного следственного управления, что находит-
ся по адресу бульвар Кольцова, 22а в городе Киеве) 
для допроса в качестве подозреваемого в уголовном 
производстве № 42022000000000426 от 05.04.2022. 
Уважительные причины и последствия неприбытия 
лица на вызов изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовно-
го процесуального кодекса Украины. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину Російської Федерації Мурзінце-

ву Євгену Олександровичу, 19.09.1987 року наро-
дження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України Вам повідомляється про підозру у кри-
мінальному провадженні за № 42022000000000426 
від 05.04.2022 у порушенні законів та звичаїв війни, 
що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Гражданину Российской Федерации Мурзинцеву 

Евгению Александровичу, 19.09.1987 года рожде-
ния, в соответствии к требованиям ст.ст. 111, 135, 
278 УПК Украины Вам сообщается о подозрении в 
уголовном производстве по № 42022000000000426 
от 05.04.2022 в нарушении законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными дого-
ворами, согласие на обязательность которых пред-
оставлено Верховной Радой Украины, то есть в со-
вершении уголовного преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Мурзінцев Єв-

ген Олександрович, 19.09.1987 року народження, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінально-
го процесуального кодексу України Вам необхід-
но з’явитися 08, 09, 10 червня 2022 року о 15:00 
год. до старшого слідчого в ОВС Головного слід-
чого управління Національної поліції України Ко-
гутка В.С. (роб. тел. 044-363-19-42, каб. № 23 при-
міщення Головного слідчого управління, що знахо-
диться за адресою бульвар Кольцова, 22а у місті 
Києві) для допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42022000000000426 від 
05.04.2022. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Мурзинцев 

Евгений Александрович, 19.09.1987 года рожде-
ния, в соответствии к требованиям ст.ст. 133, 135 
Уголовного процесуального кодекса Украины Вам 
необходимо явиться 08, 09, 10 июня 2022 года в 
15:00 час. к старшему следователю по ОВД Глав-
ного следственного управления Национальной по-
лиции Украины Когутку В.С. (раб. тел. 044-363-
19-42, каб. 23 помещения Главного следственно-
го управления, что находится по адресу бульвар 
Кольцова, 22а в городе Киеве) для допроса в каче-
стве подозреваемого в уголовном производстве № 
42022000000000426 от 05.04.2022. Уважительные 
причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процесуаль-
ного кодекса Украины. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 03 червня 2022 року

Шеховцова Дар’я Іванівна, 27.01.1991 р.н., громадянка України, на 
підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінально-
му провадженні № 12022131550000071 від 27.04.2022 повідомля-
ється про підозру у добровільному зайнятті громадянином України 
посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або ад-
міністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупа-
ційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 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 Шеховцова Дар’я Іванівна, 27.01.1991 р.н., о 10 
годині 00 хвилин, 11, 12 та 13 червня 2022 року до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні 
№12022131550000071 від 27.04.2022, для допиту у якості підозрю-
ваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного  
Голодного Р.С.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська 30.05.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №62022050030000199 
від 09.05.2022 стосовно Голодного Романа Станіславовича, 16.12.1982 
р.н., місце реєстрації: Донецька область, Першотравневий район, смт 
Дем’янівка, вул. 60 років СРСР, буд. 6, підозрюваного у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Голодного Р.С.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
 Підозрюваний Голодний Роман Станіславович, 16.12.1982 р.н., місце ре-

єстрації: Донецька область, Першотравневий район, смт. Дем’янівка, вул. 60 
років СРСР, буд. 6, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 11.06.2022, 12.06.2022, 13.06.2022 об 10:00 до старшо-
го слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську, Лисяка Валентина Олександровича, за адресою: м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, для завершення досудового розслідування, відкрит-
тя матеріалів, вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному 
провадженні №62022050030000199 від 09.05.2022 в якому Ви є підозрюва-
ним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва  Зуєвич Л.Л. від 03.06.2022 у 
справі № 760/6210/22 1-кс/760/2075/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22022101110000093, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 20.04.2022, за підозрою Омаралінова Р.О., 25.05.1999 р.н., у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Омаралінова Р.О.

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Омаралінов Руслан Олегович, 25.05.1999 року народження, зареєстрований за адре-

сою: Псковська область, місто Псков, вулиця Генерала Маргелова, будинок 1/20, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.06.2022 о 10 год. 00 хв., 10.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000093 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснення спеціального досу-
дового розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та 
Київській області Савенка Олега Олеговича за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у до-
питі як підозрюваного, відкриття матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, надання доступу до матеріалів, ознайомлення з ними, отримання об-
винувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
22022101110000093. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 
139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Поважні причини неприбуття особи на виклик, передбачені ст. 138 Кримінального процесуально-
го кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Повідомлення про підозру від 03.06.2022 у кримінальному провадженні № 
42022112130000036 від 07.03.2022 стосовно Ільїна Олега Олеговича, 05 бе-
резня 1992 року народження, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Ільїна О.О. 

Підозрюваний Ільїн Олег Олегович, 05 березня 1992 року народження, за-
реєстрований за адресою: Російська Федерація, Архангельський район Рес-
публіки Башкортостан, с. Верхній Фроловський, вул. Польова, будинок. 11 
кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 07.06.2022 о 10 год. 00 хв. як 
підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112130000036 за ч. 2 
ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмово-
го повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслідування 
до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві 
та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Пере-
моги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних 
причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, 
передбачені ст. 139, 140 КПК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-
5 КПК України, Лазарєв Артем Пе-
трович, 02.08.1990 р.н., остання ві-
дома адреса реєстрації та прожи-
вання: Російська Федерація, Ом-
ська обл., Таврійський р-н., с. При-
іртишшя, вул. Леніна, 12 кв. 2 необ-
хідно з’явитися 13 червня 2022 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин, 20 черв-
ня 2022 року об 11 годині 00 хвилин 
та 27 червня 2022 року об 11 годині 
00 хвилин до слідчого СУ ГУНП в АР 
Крим та м. Севастополі Камінсько-
го В.О. (м. Київ, вул. Антоновича, 
114), для участі у проведенні слід-
чих (розшукових) та процесуальних 
дій в рамках кримінального прова-
дження № 12022111050001747 від 
31.05.2022 за ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 27 
ч. 2 ст. 111 КК України, в якості під-
озрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Прудніков Михайло Михайлович, 

13.11.1997 року народження, який про-
живав за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, Дніпропетровський район, смт Сло-
божанське, вулиця Зелена, будинок 7, від-
повідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 10 червня 2022 
року о 10 год 00 хв до Офісу Генерально-
го прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, каб. 1018, для допиту як під-
озрюваного та участі у проведенні проце-
суальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 72022000220000009 від 02.05.2022 за 
ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3  ст. 212, ч. 3 ст. 201-2 КК 
України.

Поважні причини неприбуття та наслід-
ки неприбуття зазначенні у ст. ст. 138- 139 
КПК України.

Прокурор відділу
Офісу Генерального прокурора  

Юрій КОЖИН
тел. (044) 200-76-10.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

під час здійснення досудового  

розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК Укра-
їни викликається громадянка України Твер-
дохліб Юлія Іванівна, 16.09.1983 р.н., о 10 
годині 00 хвилин 11, 12 та 13 червня 2022 
до Луганської обласної прокуратури за 
адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5а, для вру-
чення письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000143 від 06.04.2022, до-
питу у якості підозрюваної, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу 
України. 

В провадженні Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду перебуває справа № 990/23/22 за 
позовом Яценко Світлани Йосипівни до Президента Укра-
їни про визнання протиправним та нечинним Положення 
про проходження громадянами України військової служ-
би у Збройних Силах України, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 10 грудня 2008 року № 1153, у части-
ні підпункту 16 пункту 116 та пункту 64.

Справа призначена до розгляду в судовому засіданні на 
19 липня 2022 року на 13 год. 30 хв. у приміщенні Касацій-
ного адміністративного суду у складі Верховного Суду за 
адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 5.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області 
(33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа 
№569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч, 4 ст.368 КК 
України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Си-
дорук Євген Іванович  викликає обвинуваченого Сича Івана Олек-
сійовича, 08.02,1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисори-
чі, Рокитнівського району, Рівненської області, без визначеного міс-
ця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівнен-
ська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, смт Рокит-
не, у судове засідання для участі в судових дебатах, яке визначено су-
дом та призначено до судового розгляду на 16.06. 2022 року о 14 год. 
00 хв. та відбудуться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рів-
не, вул.. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

Слідчим суддею  Вищого антикорупційного су-
ду  03.06.2022 (справа № 991/1622/22, проваджен-
ня № 1-кс/991/1642/22) постановлено ухвалу про на-
дання дозволу на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12015100100003812 від 01.04.2015 стосовно Поно-
маренко (Волощук) Анни Вікторівни, 05.08.1982 ро-
ку народження, уродженки м. Києва, яка зареєстрова-
на за адресою: м. Київ, бульв. Дарницький 15, кв. 19,  
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду 
міста Києва від 03.06.2022 (справа 757/13035/22-к) на-
дано дозвіл на здійснення в рамках  кримінального про-
вадження № 62021000000000279 від 09.04.2021 спеці-
ального досудового розслідування відносно Янукови-
ча Віктора Федоровича, 09.07.1950 року народження, 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
№ 2341-ІІІ від 05.04.2001).

Слідчий ДБР І. Єрохін 

Після смерті НІЩУК МЕЛАНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ 
14.01.1951 р.н., яка померла 15.12.2021 р., відкрилася 
спадкова справа. Спадкоємцям необхідно звернутися 
до приватного нотаріуса Уманського райнотокругу Чер-
каської обл. Камуз Ю.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 03 червня 2022 року 

Таран Віктор Іванович, 12.12.1954р.н., громадянинУкраїни, на під-
ставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримінальному 
провадженні № 12022131550000064 від 15.04.2022 повідомляєть-
ся про підозру у добровільному зайнятті громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адмі-
ністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупа-
ційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні криміналь-
ного 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 грома-
дянин України Таран Віктор Іванович, 12.12.1954р.н., о 10 годині 00 
хвилин 13 червня, 14 та 15 червня 2022 до Луганської обласної проку-
ратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а,у кримінальному провадженні №12022131550000064 
від 15.04.2022, для допиту у якості підозрюваного, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального 
кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
Швалі Р.І.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська 30.05.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні №62022050030000200 від 
10.05.2022 стосовно Швалі Романа Івановича, 03.08.1984 р.н., місце ре-
єстрації: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Буштино, вул. Л. 
Українки, буд. 6, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Швалі Р.І. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
 Підозрюваний Шваля Роман Іванович, 03.08.1984 р.н., місце реє-

страції: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Буштино, вул. Л. 
Українки, буд. 6, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 11.06.2022, 12.06.2022, 13.06.2022 о 10:00 до 
старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріу-
полі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську, Лисяка Валентина Олександровича, 
за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, для завершення досу-
дового розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального 
акту з додатками у кримінальному провадженні №62022050030000200 
від 10.05.2022 в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Терещенко Артем Сергійович, 13.12.1992 

р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000160 від 09.04.2022  у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодек-
су України, тобто у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому 
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економіч-
ній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога 
в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Терещенко Артем Сергійович, 13.12.1992 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 07, 
08 та 09 червня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 
для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 62022050020000172 від 16.04.2022 у якості під-
озрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національ-
ної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за пого-
дженням із Бучанською окружною прокуратурою Київської облас-
ті, відповідно до ст. ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК Украї-
ни 31.05.2022 повідомлено про підозру Лазарєву Артему Петрови-
чу, 02.08.1990 р.н., уродженцю с. Приіртишшя, Таврійського райо-
ну Омської області, громадянину Російської Федерації, росіянину, 
з вищою освітою, одруженому, остання відома адреса проживан-
ня: Омська обл., Таврійський район, с. Приіртишшя, вул. Леніна, 12, 
кв. 2, перебуваючому на службі у військовій частині № 6720 зброй-
них сил Російської Федерації, яка розташована за адресою: Алтай-
ський край, м. Рубцовськ, вул. Багратіона, 9, раніше не судимому, у 
кримінальному провадженні № 42022112320000424 від 23.03.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та 
звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, відданні на-
казу про вчинення таких дій) та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111 КК України (під-
бурювання до вчинення державної зради, тобто діяння, умисно вчи-
неного громадянином України на шкоду суверенітетові, територіаль-
ній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, еко-
номічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в 
період збройного конфлікту, надання іноземній державі та її пред-
ставникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти Украї-
ни, вчиненої в умовах воєнного стану).



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 87 810

Загальний тираж за червень 139 414

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

✦ ОГОЛОШЕННЯ ✦ ОГОЛОШЕННЯ ✦ ОГОЛОШЕННЯ ✦ ОГОЛОШЕННЯ ✦ ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +24 +29 Черкаська +10 +15 +23 +28
Житомирська +11 +16 +24 +29 Кіровоградська +10 +15 +23 +28
Чернігівська +9 +14 +22 +27 Полтавська +11 +16 +24 +29
Сумська +9 +14 +22 +27 Дніпропетровська +11 +16 +24 +29
Закарпатська +12 +17 +26 +31 Одеська +13 +18 +24 +29
Рівненська +11 +16 +24 +29 Миколаївська +12 +17 +25 +30
Львівська +11 +16 +24 +29 Херсонська +13 +18 +25 +30
Івано-Франківська +10 +15 +24 +29 Запорізька +12 +17 +25 +30
Волинська +11 +16 +24 +29 Харківська +10 +15 +24 +29
Хмельницька +11 +16 +24 +29 Донецька +12 +17 +23 +28
Чернівецька +11 +16 +24 +29 Луганська +8 +13 +23 +28
Тернопільська +11 +16 +24 +29 Крим +14 +19 +22 +27
Вінницька +11 +16 +24 +29 Київ +13 +15 +26 +28

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

ав
то

ра

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

24..29
11..16

23..28
10..15

24..29
11..16

25..30
13..18

24..29
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чуба Кос-
тянтина Юрійовича,1993р.н., за вчинення кримінальних правопо-
рушень за ч.1ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Л.С. Шимон в судове засідання, що відбудеться 17 червня 
2022 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання  обов’язкова!

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Скляро-
ва Анатолія Миколайовича, 18.05.1964 р.н., уродженця м. Донецьк, 
зареєстрованого та проживаючого за адресою м. Донецьк, вул. 
Аляб’єва, 20, кв. 6, як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№296/10813/20  1-кп/296/42/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, 
в судове засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке призна-
чено на 13 червня 2022 року на 09 год. 30 хв. та на 23 червня 2022 р. на 
09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106. 

Корольовський районний суд м. Жи-
томира повідомляє Волчкова Єгора Іго-
ровича про те, що вироком Корольов-
ського районного суду м. Житомира від 
31.05.2022 року Волчкова Є.І. визнано 
винним у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260 КК України 
та призначено йому покарання:

-за ч.1 ст.258-3 КК України – 12 (два-
надцять) років позбавлення волі з кон-
фіскацією всього майна,

-за ч.2 ст.260 КК України - 6 (шість) 
років позбавлення волі без конфіска-
ції майна.

На підставі ст.70 КК України, за су-
купністю злочинів, шляхом поглинен-
ня менш суворого покарання більш су-
ворим, призначено Волчкову Є.І. оста-
точне покарання у виді 12 (дванадцяти) 
років позбавлення волі з конфіскацією 
всього належного майна Волчкову Є.І.

На даний вирок може бути подана 
апеляція до Житомирського апеляцій-
ного суду через Корольовський район-
ний суд м. Житомира протягом 30 днів 
з дня його проголошення.

Суддя Н.П. Янчук

№ 51-10250 км 18
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд 
Верховного Суду повідомляє засу-
дженого Воронова Андрія Микола-
йовича, що розгляд кримінального 
провадження за касаційною скаргою 
захисника Завгороднього Д.В., який 
діє в інтересах засудженого, на ви-
рок Шевченківського районного су-
ду м. Чернівці від 10 червня 2021 ро-
ку та ухвалу Чернівецького апеляцій-
ного суду від 05 жовтня 2021 року 
відкладено на 09:30 30 червня 2022 
року.

Судове засідання відбудеться у 
Касаційному кримінальному суді 
Верховного Суду за адресою: вул. 
Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Суддя Наталія МАРЧУК

Корольовський районний суд м. Житомира  
викликає Болдирєва Єгора

Захаровича, 1987 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень 
за ч. 1 ст. 258-3, ч 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Л.С. 
Шимон в судове засідання, що відбудеться 17 червня 2022 року о 09 
год. 45 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал №5-к. Явка обви-
нуваченого в судове засідання обов’язкова.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 07.06.2022 у кримінальному провадженні  

№ 22022230000000012 від 04.03.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 
Костяку Миколі Михайловичу, 01.12.1954 р.н., у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Костяку Миколі Михайловичу, 01.12.1954 р.н., гро-

мадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Херсон, вул. Іва-
на Карпенка-Карого, буд. 16, кв. 92, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 11, 13 та 14 червня 2022 року в 
період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територі-
ально розташований підрозділ Служби безпеки України, для участі у 
слідчих діях у кримінальному провадженні № 22022230000000012 від 
04.03.2022, за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України, та для проведення допиту підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що 07.06.2022 у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.05.2022 за № 42022130000000123, за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Твердохліб Тетяна Олександрівна, 26 березня 1979 
року народження, громадянка України, підозрю-
ється у добровільному зайнятті громадянкою Укра-
їни посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих та адміністративно-господарських 
функцій у незаконному органі владі, створеному на 
тимчасово-окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлен-
ня про підозру та пам’ятка про процесуальні пра-
ва та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розслідування за 
посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Твердохліб Тетяна Олександрів-

на, 26.03.1979року народження, на підставі ст.ст. 
133,135,278 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до Луганської обласної прокуратури, за фактичним 
місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, 
м. Кропивницький Кіровоградської області (каб. 
8), як підозрюваній о 10 год. 00 хв.11.06.2022, о 10 
год. 00 хв. 12.06.2022, о 10 год. 00 хв. 13.06.2022 
для отримання письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 
111-1 КК України, допиту як підозрюваної та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 16.05.2022 за  
№ 42022130000000123. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість явки. Поважні причини та 
наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро 07 червня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та гла-
ви 11 КПК України повідомляю, що 06 черв-
ня 2022 року в кримінальному провадженні  
№ 42022132580000040 від 21.04.2022 за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
громадянин України Соловйов Вадим Борисович, 
23.12.1976 р.н. обґрунтовано підозрюються у до-
бровільному зайнятті громадянином України поса-
ди в незаконних правоохоронних органах, створе-
них на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та 
пам’ятка про процесуальні права та обов’язки під-
озрюваного 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Соловйов Вадим Борисович, 

23.12.1976 року народження, на підставі ст. ст. 133, 
135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до 
СВ №3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23 (місце 
фактичного розташування), як підозрюваний об  
11 год. 00 хв. 13.06.2022, об 11 год. 00 хв. 
14.06.2022, об 11 год. 00 хв. 15.06.2022 для отри-
мання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, допиту як підозрюваного та прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 21.04.2022 за  
№ 42022132580000040.  Нагадуємо про обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

Журналісти зіграли у футбол і допомогли армії
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

БОРОТЬБА ЗА КУБОК. Тра-
диційний футбольний турнір з 
нагоди професійного свята Дня 
журналіста відбувся в Ужгоро-
ді. Цьогорічні змагання були 
благодійними — на користь 128 
окремої гірсько-штурмової За-
карпатської бригади. На спор-
тивному святі побував і корес-
пондент «Урядового кур’єра».

У складі однієї з футбольних 
команд не було, як у минулі ро-
ки, газетяра Романа Синиши-
на. Він із перших днів війни до-
бровільно пішов на фронт боро-
нити країну. Про нього учасни-
ки турніру згадали під час уро-
чистого нагородження пере-
можців. Побажали повернутися 
живим і з перемогою. 

Кожна з команд-учасниць 
зробила добродійний внесок, 
який піде у загальну скарбнич-
ку на користь воїнів. Три най-
кращі футбольні колективи — 
переможці турніру вклали ту-
ди свої призові. Разом із ко-
штами, які надали обласний ко-
мітет профспілки працівників 
культури і Закарпатська асоці-
ація футболу, вийшла відчут-
на сума — понад 22 тисячі гри-
вень. Їх переказали на рахунок 
128 бригади.

«Наш обком, до якого вхо-
дять і журналістські колекти-
ви, перерахував на потреби ар-
мії 5 тисяч, — розповіла голо-
ва обкому профспілки праців-
ників культури Наталія Товтин. 
— Вважаємо своїм обов’язком 
зберегти і цей турнір, який про-

водимо вже 21 рік. Тішимося з 
того, що, попри складні часи, 
він популярний серед медійни-
ків, допомагає їм зберігати до-
бру фізичну форму. А найбіль-
ше мріємо, щоб після закінчен-
ня війни всі вони могли зіграти в 
мирній Україні».

«Перебуваючи тут, у тилу, 
підтримуємо наших воїнів, як 
можемо, — сказав член прав-
ління Закарпатської обласної 
журналістської організації Іван 
Кузьма. — Задоволені, що ко-
шти, зібрані сьогодні, стануть у 
пригоді нашим землякам, які у 
боях захищають нашу країну».

У змаганнях виступили вісім 
команд — чотири журналіст-
ські та чотири запрошені. Пе-
ремогла в абсолютному залі-

ку команда гравців з Ужгород-
ського району, а серед журна-
лістських — футбольна дружи-
на сайту «Лобда». Найкращим 
гравцем визнано Юліана Ко-
зуба — нападника з команди 
Ужгородського району. Вели-
ке майбутнє може чекати цього 
хлопця у професійному футбо-
лі, адже йому виповнилося ли-
ше 15 років. 

Були й своєрідні рекорди. 
Наймолодшим за всю історію 
став 9-річний Бенце Сабов, 
виступаючи разом з батьком 
Шандором за команду газе-
ти «Карпаті Ігаз со» та «21 ка-
нал». Він забив гол у ворота су-
перників. Так само відзначився 
голом і найстарший учасник 
— 72-річний Сабол Нігріні з ці-

єї команди. Ця команда, до ре-
чі, не пропустила жодного тур-
ніру. А ще учасники привітали 
Сабола Арпадовича із золотим 
весіллям. 

Особливістю нинішніх зма-
гань стала участь команди ді-
вчат — вихованок спортивної 
дитячо-юнацької школи Ужго-
рода. Змагалися вони нарівні з 
чоловіками, а найбільше голів 
у ворота суперників забила Ві-
кторія Болдіна. 

Головний трофей — кубок 
з фігуркою футболіста у верх-
ній частині став перехідним. За 
правилами, його назавжди змо-
же залишити тільки та команда, 
яка тричі заволодіє трофеєм, а 
такої знову не знайшлося. Тож 
боротьба за кубок триває. 

Наймолодший учасник 
турніру Бенце Сабов 
разом з батьком 
Шандором грав за 
команду газети «Карпаті 
ігаз со» та «21 канал»
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