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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ВІТРЕНКО:
«Усі діти:  

студенти, учні — 
мають піти до 

шкіл, університетів, 
коледжів, закладів 

профтехосвіти».

Бензовози їдуть 
зеленим коридором

ВЗАЄМОДІЯ. Прикордонники та митники першочергово 
пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та по 
пальне у країни Євросоюзу. Такий процес сприятиме швидшо-
му розв’язанню проблеми дефіциту пального в Україні.

Зелені коридори для вантажівок, які перевозять пальне, по-
годжено із суміжними країнами. Автомобілі проходять необхід-
ні прикордонно-митні процедури контролю у пріоритетному по-
рядку в сусідній країні і в Україні.

«На виконання завдань керівництва держави та уряду при-
кордонники спільно із представниками митниці забезпечують 
безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, 
які перевозять пальне. Зокрема проведено взаємодію із пред-
ставниками суміжних країн, які позачергово приймають тран-
спортні засоби, що перевозять бензин і дизельне пальне, а та-
кож пропускають їх на виїзд. У разі виникнення черг на держав-
ному кордоні таким транспортним засобам надають пріоритет, 
зокрема з відведенням додаткових смуг для руху», — зазна-
чив начальник пресслужби Західного регіонального управлін-
ня Держприкордонслужби України Роман Павленко.

1,743 млн тонн 
зернових, олійних та продуктів 

переробки експортовано у травні усіма 
видами транспорту. Це становить 180% 

квітневого обсягу 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Запрацював штаб,  
який у щоденному режимі займатиметься підготовкою  
до опалювального сезону

Уряд зробить усе,  
щоб українці були  
зі світлом і теплом 

Перший заступник міністра освіти і науки про те,  
що 1 вересня освітній процес буде відновлено  
в режимі офлайн
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Про те, як Бельгія допомагає 
Україні у протистоянні 
російській агресії, в інтерв’ю 
«УК» розповів почесний консул 
України у Бельгії Кріс Бекерс

УКРАЇНА І СВІТ

«Урядовий кур’єр» аналізує, що 
допоможе послабити спроможність 
рф заробляти криваві гроші на 
нафті, які обертаються на зброю 
проти нашої країни 9 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким 
складом органів внутрішніх справ»

Краще допомагати, ніж від війни втікати
ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ. Як Малолюбашанська громада на Рівненщині стала другою домівкою 
майже для трьох сотень українців   

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

У її автомобілі двоє дітлахів: 
онук і дівчинка — теж уже 

майже онучка. Настуня з мамою 
втекла з рідного Слов’янська і 

опинилася в Малій Любаші під 
Костополем. Тут їх прихистила в 
гостинному домі голова громади 
Світлана Ковальчук.

«Ми всі разом доставляємо до-
помогу нашим новим жителям. 
Садочки ще не працюють, — зні-

яковіла пані Світлана. — Але їх 
працівників ми залучили до во-
лонтерства, бо прийняли у гро-
маді майже 300 людей зі сходу 
та півдня України».

Світлана Ковальчук поспіша-
ла: цього разу їй вдалося залити 

аж 20 літрів дефіцитного паль-
ного. Раніше заправляли ли-
ше по 10, цього якраз вистача-
ло на дорогу до Малого Берес-
товця чи Глажевої. Територія 
громади чималенька, а села, в 
яких прийняли людей, віддале-

ні. Приїхати по допомогу (про-
дукти, засоби гігієни), яку ак-
тивно залучає керівництво ці-
єї небайдужої громади, люди не 
мають змоги. Доводиться 
самотужки розвозити все 
до адресатів. 
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  КАРАПЕТЯНА О. С.
Громадянин України Карапетян Олександр Сергійович, 25.06.1983 року народження, уроджен-

ця с. Каменський Саратовської області Російської Федерації, зареєстрований за адресою: Хар-
ківська область, смт. Солоцинівка, вул. Енергетична, б.7, кв.101 на підставі ст. ст. 133, 135, 139 
КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 14.06.2022 
до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Шевченка М.В. до будівлі за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Боброва, 32, для вручення Вам письмового повідомлення про підозру,  про-
ведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою участю у  кримінальному провадженні  
№ 42022050000000045 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022 в період часу з 09:00 до 
12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваного, проведення інших слід-
чих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному провадженні № 42022050000000045 
від 21.02.2022.

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

Повідомлення про підозру
Громадянин РФ військовослужбовець Збройних Сил Російської Федерації гвардії капітан Казаков Артем Володимирович, 15.03.1991 

року народження, який проходить військову службу у військовій частині 51387 на посаді командира розвідувального батальйону 2-ї 
гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про під-
озру у кримінальному провадженні за № №42022272210000032 від 28.02.2022, у здійсненні  порушення законів та звичаїв війни, а са-
ме  у  жорстокому поводженні з цивільним населенням,  поєднаному з умисним вбивством, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

_________________________________________________________________
Повістка про виклик

Казаков Артем Володимирович, 15.03.1991 року народження р.н., що проживає за Російська Федерація, м. Омськ, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 викликається на 10 червня 2022 року на 10.00 год. в каб. № 12 слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП за адре-
сою м. Прилуки, вул. Котляревського, 55, Чернігівської області для вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022272210000032 від 28.02.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 438 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 
139 КПК України.

________________________________________________________________
Повістка про виклик

Казаков Артем Володимирович, 15.03.1991 року народження р.н., що проживає за Російська Федерація, м. Омськ, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 викликається на 15 червня 2022 року на 10.00 год. в каб. № 12 слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП за адре-
сою м. Прилуки, вул. Котляревського, 55, Чернігівської області для вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022272210000032 від 28.02.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 438 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 
139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінниць-

кої області від 06.06.2022 (судова справа №127/11547/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Іванова Володимира Валері-
йовича (Иванова Владимира Валерьевича), 10.02.1971 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінниць-

кої області від 06.06.2022 (судова справа №127/11549/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Захарова Костянтина Юрійо-
вича (Захарова Константина Юрьевича),  31.03.1973 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 110 КК України. 

Заведено спадкову справу № 24/2022 

після смерті Коржової Ніни Олексіївни, 23 серпня 

1947 року народження, яка померла 16 квітня 2022 року. 

Зацікавленим особам звертатися за адресою: 65069, 

місто Одеса, просп. Добровольського, буд. 92, кв. 109, 

приватний нотаріус Пепеляшкова А. О., телефон 

для зв’язку: (048) 716-23-57.

Розшукуються спадкоєм-
ці після смерті МИКИТЕНКА 
ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРОВИ-
ЧА 04.03.1961 р.н., який по-
мер 22.03.2022 р. Спадко-
ва справа відкрита  приват-
ним нотаріусом  Долинсько-
го районного нотаріального 
округу Кіровоградської об-
ласті, Кубасовою Н. В., тел. 
0955480848, 0973154948.

Повідомлення про підозру
Переходченко (Прохорова) Анастасія Андріївна, 22.08.1986 року на-

родження, громадянка України, відповідно до ст.ст. 111, 133, 135, 278 
КПК України, Вам в рамках кримінального провадження внесеного 
19.05.2022 до ЄРДР за № 42022102070000181 повідомляється про під-
озру у вчиненні публічних закликів громадянином України до співпра-
ці з збройними формуваннями держави-агресора, а також добровіль-
ному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням 
адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупацій-
ній адміністрації держави-агресора, вчинене в умовах воєнного стану, 
тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-
чені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України.

Заступник керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва 
Дмитро КУТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Прудніков Михайло Михайлович, 13.11.1997 року народження, який 

проживав за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський 

район, смт Слобожанське, вулиця Зелена, будинок 7, відповідно до ви-

мог ст. ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 14 червня 

2022 року об 10 год 00 хв до Офісу Генерального прокурора за адре-

сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1018, для допиту як підозрюва-

ного та участі у проведенні процесуальних дій у кримінальному прова-

дженні № 72022000220000009 від 02.05.2022 за ознаками криміналь-

них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки 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, 278КПК України викликається Токарєв 
Микола Кирилович, 05.02.1954р.н., який проживає за адресою: Луган-
ська область, м. Первомайськ, вул. Цвєточна, буд. 7,  на 13.06.2022 об 
11:00, на 14.06.2022 об 11:00, на 15.06.2022 об 11:00 до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кі-
ровоградської області (каб. 6)для отримання письмового повідомлення 
про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному 
провадженні №42022130000000139 від 03.06.2022 за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, до-
питу як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій узазначеному кримінальному провадженні.

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

Телефон для зв’язку: 0954993024.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2022 р. № 442-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного  
фонду державного бюджету

1. З метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану, вве-
деного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнно-
го стану в Україні», виділити Міністерству внутрішніх справ 34 382 852,6 тис. гривень, у то-
му числі:

1) апарату Міністерства внутрішніх справ за програмами:
1001080 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчан-

ня» 22 302 тис. гривень для здійснення виплати додаткової винагороди поліцейським;
1001170 «Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з ор-

ганізованою злочинністю і корупцією» 42 тис. гривень для здійснення виплати додаткової 
винагороди військовослужбовцям;

2) Адміністрації Державної прикордонної служби за програмами:
1002010 «Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України» 

45 256,1 тис. гривень для здійснення виплати додаткової винагороди та грошового забез-
печення військовослужбовцям, у тому числі за призовом під час мобілізації та резервістам;

1002030 «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної 
прикордонної служби України» 5 924 284,4 тис. гривень, з них 5 699 284,4 тис. гривень — 
для здійснення виплати додаткової винагороди та грошового забезпечення військовослуж-
бовцям, у тому числі за призовом під час мобілізації та резервістам, а також оплати праці 
працівникам; 225 000 тис. гривень — для виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку 
із загибеллю (смертю) військовослужбовців;

1002110 «Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону» 17 010 тис. 
гривень для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям;

3) Національній гвардії за програмами:
1003010 «Керівництво та управління Національною гвардією України» 68 616,7 тис. гри-

вень для здійснення виплати додаткової винагороди та грошового забезпечення військо-
вослужбовцям, у тому числі за призовом під час мобілізації та резервістам, а також опла-
ти праці працівникам;

1003020 «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної 
гвардії України» 15 152 182  тис. гривень, з них 14 897 182 тис. гривень — для здійснен-
ня виплати додаткової винагороди та грошового забезпечення військовослужбовцям, у то-
му числі за призовом під час мобілізації та резервістам, а також оплати праці працівникам; 
255 000 тис. гривень — для виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибел-
лю (смертю) військовослужбовців;

4) Державній міграційній службі за програмою 1004020 «Забезпечення виконання за-
вдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» 24 583,6 тис. 
гривень для оплати праці окремих працівників, утримання яких тимчасово неможливо здій-
снювати за рахунок коштів спеціального фонду;

5) Державній службі з надзвичайних ситуацій за програмами:
1006010 «Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій» 7 854 тис. гривень 

для здійснення виплати додаткової винагороди особам рядового та начальницького скла-
ду цивільного захисту;

1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» 2 483 073,5 тис. гривень, з 
них 2 208 531,5 тис. гривень — для здійснення виплати додаткової винагороди та грошо-
вого забезпечення особам рядового і начальницького складу цивільного захисту, а також 
оплати праці окремим категоріям працівників, які в районах ведення бойових дій безпосе-
редньо залучаються до гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних ро-
біт, знешкодження вибухонебезпечних предметів; 274 542 тис. гривень — для матеріаль-
но-технічного забезпечення;

1006360 «Підготовка кадрів, наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного 
захисту і пожежної безпеки» 107 174,1 тис. гривень для здійснення виплати додаткової 
винагороди особам рядового і начальницького складу цивільного захисту та оплати праці 
окремим категоріям працівників закладів вищої освіти, які безпосередньо беруть участь у 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

6) Національній поліції за програмами:

1007010 «Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України» 
191 240 тис. гривень для здійснення виплати додаткової винагороди поліцейським;

1007020 »Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національної по-
ліції України» 10 339 234,2 тис. гривень для здійснення виплати додаткової винаго-
роди поліцейським та оплати праці працівникам та поліцейським поліції охорони.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству внутрішніх справ подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінан-
сів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використан-
ня коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2022 р. № 447-р 
Київ

Про звільнення Рудька Г. І.  
з посади голови Державної комісії України  

по запасах корисних копалин
Звільнити Рудька Георгія Ілліча з посади голови Державної комісії України по за-

пасах корисних копалин за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2022 р. № 452-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до статей 51 та 52 Закону України «Про акціонерні товариства», під-

пункту 35 пункту 70 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-

панія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 р. № 1044, надати згоду на вчинення акціонерним товариством «На-
ціональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» правочину на суму, що переви-
щує 3 млрд. гривень, а саме укладення з Європейським банком реконструкції та роз-
витку кредитної угоди про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії 
на умовах, що додаються до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2022 р. № 450-р 
Київ

Про призначення Бойко І. Ю. 
першим заступником голови правління  
приватного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія  

«Надра України»
Призначити Бойко Ірину Юріївну першим заступником голови правління приват-

ного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 червня 2022 р. № 451-р 
Київ

Про підписання Угоди (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом 

Японії про внесення змін до Угоди (у формі 
обміну нотами) між Урядом України  

та Урядом Японії щодо кредиту Японського 
агентства міжнародного співробітництва  

на політику розвитку у сфері надзвичайного 
економічного відновлення

Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом 
Японії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та 
Урядом Японії щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва 
на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення від 28 квіт-
ня 2022 року.

Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії Корсунсько-
го Сергія Володимировича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ

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

ОГОЛОШЕННЯ

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває 
кримінальне провадження №2201800000000072 (номер 
провадження 1-кп/569/1205/20, справа № 263/6699/20) 
про обвинувачення Пономаренка Олега Вікторовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області 
Наумов Сергій Валентинович викликає обвинуваченого 
Пономаренка Олега Вікторовича, 11.12.1968р.н., грома-
дянина України, уродженця м. Донецьк, Донецького об-
ласті, останнє місце реєстрації Донецька область, м. До-
нецьк вул. Софійська, буд. 1А у судове засідання на 20 
червня 2022 року на 09 год. 30 хв.; 22 червня 2022 року 
на 09 год. 30 хв., 23 червня 2022 року на 09 год. 30 хв., 24 
червня 2022 року на 14 год. 00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в примі-
щенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкіль-
на,1) в залі судових засідань №16. 

ПОВІДОМДЕННЯ  
усім зацікавленим особам та кредиторам

Повідомляємо, що 01 червня 2022  року учасни-
ком ТОВАРИСТВА  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ПРОЕКТ-ДЕ», (код ЄДРПОУ: 44480119) 
прийнято рішення про припинення діяльності ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОЕКТ-ДЕ» шляхом ліквідації. Головою Ліквіда-
ційної комісії  призначено Бадюл Людмилу Анатолі-
ївну. Строк заявлення  вимог кредиторів два  міся-
ці.  Заявлені  вимоги кредиторів задовольняються в 
порядку черговості згідно ст.112 Цивільного кодексу 
України. Вимоги  кредиторів направляти за адресою: 
Україна, 67813, Одеська обл., Одеський р-н, терито-
ріальна громада Овідіопольська, Масив 29 (колишня 
Миколаївська с/р), №1.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 08.06.2022 у кримінальному про-

вадженні № 42022232190000062 від 23.04.2022, від-
повідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, 
складено письмове повідомлення про підозру Мах-
ньовій Ірині Євгеніївні, 06.11.1969 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України, тобто добровільному зайнятті 
громадянином України посади, пов’язаної з виконан-
ням організаційно-розпорядчих та адміністративно-
господарських функцій, у незаконних органах влади, 
створених на тимчасово окупованій території.

Повістка про виклик
Підозрюваній Махньовій Ірині Євгеніївні, 

06.11.1969 р.н., громадянка України, зареєстрована 
за адресою: Херсонська область, Каховський район, 
м. Каховка, вул. Жовтнева, буд.3, кв.88, відповід-
но вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 11, 14 та 17 червня 2022 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий те-
риторіально розташований підрозділ Служби безпе-
ки України, для участі у слідчих діях у кримінальному 
провадженні № 42022232190000062 від 23.04.2022, 
за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, та для проведення допи-
ту підозрюваного. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 08.06.2022 у кримінальному про-

вадженні № 22022230000000068 від 11.04.2022, від-
повідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, 
складено письмове повідомлення про підозру Кири-
ченку Сергію Олександровичу, 19.05.1961 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме дер-
жавної зради, тобто діяння, умисно вчиненого гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній без-
пеці України: надання іноземній державі допомоги в 
проведенні підривної діяльності проти України вчи-
неного в умовах воєнного стану.

Повістка про виклик
Підозрюваному Кириченко Сергію Олександрови-

чу, 19.05.1961 року народження, громадянину Укра-
їни, зареєстрованому за адресою: м. Херсон, вул. 
Ломоносова, 116, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 11, 14 та 17 
червня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 
17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташо-
ваний підрозділ Служби безпеки України, для вру-
чення повідомлення про підозру, проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22022230000000068 від 11.04.2022 за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 08.06.2022 у кримінальному про-

вадженні № 22022230000000073 від 13.04.2022, від-
повідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, 
складено письмове повідомлення про підозру Ро-
товій Альоні Іллівні, 20.07.1961 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 111-1 КК України, тобто діянні, умисно вчинено-
му громадянином України з метою провадження гос-
подарської діяльності у взаємодії з державою-агре-
сором, незаконними органами влади, створеними на 
тимчасово окупованій території, у тому числі  окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора.

Повістка про виклик
Підозрюваній Ротовій Альоні Іллівні, 20.07.1961 

р.н., громадянка України, зареєстрована за адресою: 
м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 29А, відповід-
но вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 11, 14 та 17 червня 2022 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий те-
риторіально розташований підрозділ Служби безпе-
ки України, для участі у слідчих діях у кримінальному 
провадженні № 22022230000000073 від 13.04.2022, 
за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 4 ст. 111-1 КК України, та для проведення допи-
ту підозрюваного. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду у кримінальному 

провадженні
Южноукраїнcький міський суд Миколаївської об-

ласті викликає в судове засідання на 13.06.2022 року о 
15-00 год, обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 
13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаїв-
ської області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за 
адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. 
Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні розгля-
ду кримінального провадження № 486/939/16-к по обви-
нуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 
ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Южноукраїнського міського суду за 
адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суд-
дею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для 
участі у розгляді даної справи.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явлення до суду.

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

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;

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

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

з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 

свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного су-

ду перебуває обвинувальний акт із матеріалами 
судового провадження у кримінальному прова-
дженні за № 52018000000000810 від 21 серпня 
2018 року, за обвинуваченням Савича Анатолія 
Володимировича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 
КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
07.10.2020 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням: Савича Анатолія 
Володимировича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 
КК України.

У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій 
Володимирович, 22 вересня 1976 року народжен-
ня, громадянин України, який народився в м. Рів-
не, що зареєстрований за адресою: м. Луцьк, вул. 
Винниченка, буд. 25 кв. 50, адреса останнього ві-
домого місця проживання: м. Київ, вул. Ніжин-
ська, буд. 5, кв. 76, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінальних правопорушень передбаче-
них ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, в судові за-
сідання, які відбудуться 14.06.2022 о 09 год. 30 
хв.,14.06.2022 о 14 год. 00 хв. 15.06.2022 о 09 год. 
30 хв., 20.06.2022 о 14 год. 00 хв., 21.06.2022 о 09 
год. 30 хв.,  21.06.2022 о 14 год. 00 хв., 24.06.2022 
о 09 год. 30 хв., 28.06.2021 о 09 год. 30 хв., 
28.06.2021 о 14 год. 00 хв., 29.06.2021 о 09 год. 
30 хв., 29.06.2021 о 14 год. 00 хв., 30.06.2022 о 09 
год. 30 хв., 30.06.2022 о 14 год. 00 хв., 01.07.2022 
о 09 год. 30 хв., 01.07.2022 о 14 год. 00 хв., у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто 
Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суд-
дя: Крикливий В. В., судді: Галабала М. В., Широ-
ка К. Ю.

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

Друга Білоцерківська міська ДНК просить 
будь-яких спадкоємців за заповітом 

Шевченко Марії Яківни 22.08.1952 р.н., 
яка померла 4.12.2020 р. звернутися до 

нотаріальної контори  за адресою: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Павліченко, 65А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Новомосковського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області від 
03.06.2022 (судова справа № 183/1433/22) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 12022130000000045 від 02.04.2022 сто-
совно підозрюваного Хортіва Сергія Івановича, 
04.05.1966 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, 
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про 
здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у вказаному кримінальному провадженні, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінально-
го процесуального кодексу України підозрюваному 
Хортіву Сергію Івановичу, 04 травня 1966 року наро-
дження, повідомляємо, що Вам необхідно з’явитись 
11.06.2022 о 10:00, 12.06.2022 о 10:00, 13.06.2022 о 
10:00 до Луганської обласної прокуратури, розташо-
вана на період воєнного стану за адресою: вул. Со-
борна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської облас-
ті (каб. 6) для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведення слідчих та процесуальних дій у вказано-
му кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом 
планується завершення досудового розслідування, 
Вам необхідно з’явитись 14.06.2022 о 10:00 до Лу-
ганської обласної прокуратури, за вищевказаною 
адресою для вручення повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування та виконання вимог ст. 
290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), 
а саме для надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 15.06.2022 о 
10:00 до Луганської обласної прокуратури, за вищев-
казаною адресою для вручення обвинувального ак-
та, реєстру матеріалів досудового розслідування та 
відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу, накладен-
ня грошового стягнення, здійснення спеціального 
судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 
0668158693, 0972168699,  

kancelyariya@lugprok.gov.ua.
Прокурор у кримінальному провадженні —  

прокурор відділу Луганської обласної прокуратури 
Андрій Ткачук

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-

ребувають матеріали кримінального провадження, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 ро-
ку за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валенти-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Іго-
ря Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 люто-
го 2021 року постановлено здійснювати спеціальне 
судове провадження у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентино-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, 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 об-
ласті, зареєстрований та останнє відоме місце  про-
живання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 14 червня 2022 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Во-
лодимирович, громадянин України, 29.10.1963 року 
народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропе-
тровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 14 
червня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні 
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), голову-
ючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  
досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 (спра-
ва № 183/1897/22, провадження №1-кс/183/549/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання стосовно підозрюваного Латки Вадима Івановича, 06.09.1990 року народження, у кримінальному проваджен-
ні №62022050020000174 від 18.04.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Латка Вадим Іванович, 06.09.1990 ро-
ку народження, 13.06.2022 о 10:00, 14.06.2022 о 10:00, 15.06.2022 о 10:00 до слідчого Другого слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську Король Альони Юріївни за адресою: вул. Старокозацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпропетровська 
область, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №62022050020000174 від 18.04.2022 
року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України, а також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вру-
чення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.  

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кателло Богдан Олегович, 22.01.1993 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050030000195 
від 03.05.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодек-
су України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду су-
веренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєн-
ного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кателло Богдан Олегович, 22.01.1993 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам 

необхідно з’явитися 12, 13 та 14 червня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 62022050030000195 від 03.05.2022 в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЧЕРВНЯ

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

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРАДарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що о 13 год. 30 хв. 17 червня 
2022 року буде проводитися судове за-
сідання у кримінальному провадженні 
№22020011000000029, за обвинуваченням 
Бєлогорцева Дмитра Альбертовича, 19 груд-
ня 1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обви-
нувачений Бєлогорцев Дмитро Альберто-
вич (19.12.1963 р.н; адреса місця проживан-
ня: АРК, м. Севастополь, проспект Перемо-
ги, 28/20)

Судове засідання буде проводитись під  
головуванням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 15

Адреса для листування: 02068, м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5-А.

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Калину Петра Савелійовича, 26.09.1949 р.н., 
(який фактично проживає за адресою: АР Крим, 
Сімферопільський район, с. Журавлівка, вул. 
Невідома, 19) обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, в підготовче судове засідан-
ня, призначене 15.06.2022 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінально-
му провадженні відбудеться в приміщення Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що о 14 год. 00 хв. 17 червня 
2022 року буде проводитися судове за-
сідання у кримінальному провадженні 
№42021010000000005, за обвинуваченям 
Кабашного Олександра Володимировича, 
13.03.1968 р.н., у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України.

У судове засідання викликається обвину-
вачений Кабашний Олександр Володимиро-
вич (13.03.1968 р.н; адреса місця проживан-
ня: АРК, м. Феодосія, вул. Сімферопольське 
шосе, буд. 24)

Судове засідання буде проводитись під  
головуванням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 15

Адреса для листування: 02068, м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5-А.

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає Мельник Тетяну Олександрівну, 09.12.1960 
р.н., (останнє відоме місце проживання:  вул. 
Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим), яка об-
винувачується у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання у криміналь-
ну провадженні №42015000000001289. яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 34 о 14 годині 30 хвилин 13 червня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З мо-
менту публікації даного оголошення, обвинува-
чений вважається таким, що належним чином 
повідомлений про місце і час судового засідан-
ня. У разі неявки обвинуваченого, розгляд кри-
мінального провадження може бути здійснений 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва ви-
кликає Живодуєва Сергія Олександровича, 
09.01.1956 р.н., (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Щелкунова, 2, кв.21, м. Севасто-
поль, АР Крим), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання у кримінальну провадженні 
№22020011000000031, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 11 годині 30 
хвилин 16 червня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З мо-
менту публікації даного оголошення, обвинува-
чений вважається таким, що належним чином 
повідомлений про місце і час судового засідан-
ня. У разі неявки обвинуваченого, розгляд кри-
мінального провадження може бути здійснений 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва ви-
кликає Гоголінського Сергія Олександро-
вича, 31.08.1971 р.н. (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Корабельна 3, кв. 2), який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться в 
приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 39 о 12 
годині 45 хвилин 14 червня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. З моменту опублікування да-
ного оголошення обвинувачений вважаєть-
ся належним чином повідомлений про місце, 
дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченого ЧЕРНІКО-
ВА ЮРІЯ ВІКТОРОВИЧА для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№22020011000000012 від 03.02.2020 року, від-
носно Чернікова Юрія Вікторовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та повідомляє, що судове засі-
дання відбудеться 14 червня 2022 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. ЯКУБА 
КОЛАСА, 27-А, каб. 401-402.  

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя   В.О.Жмудь

Голосіївський районний суд міста Киє-
ва викликає обвинуваченого Акімова Сер-
гія Івановича,17.06.1953 р.н.(останнє відоме 
місце проживання: вул. Першотравнева, 15,  
смт Роздольне, АР Крим) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111КК України, у підготовче судове за-
сідання , яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 16 
червня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

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

Суддя Дмитрук Н. Ю.

Голосїївський районний суд м. Києва викли-
кає Телятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 
р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Ад-
мірала Юмашева, 13-А, кв. З, м. Севастополь, 
АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 110 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб № 39 об 11 год. 00 хв. 16 червня 2022 
року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. З моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачений вважається належним 
чином повідомлений про місце, дату і час судо-
вого засідання.

Головуючий судця Дідик М.В.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Шевченка Вя-
чеслава Володимировича для розгляду кри-
мінального провадження на проведення під-
готовчого судового засідання, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000002613 відносно 
Шевченка Вячеслава Володимировича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
судове засідання відбудеться 15.06.2022 о 10 
год 00 хв в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає у якості обвинуваченого  
КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федосовича 
(к/п № 22018011000000011), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що під-
готовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться:

- 16 червня 2022 року о 14 год. 00 хв. в 
приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-а, каб. 603 (зал с/з № 61). 

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя С. І. Дячук

Святошинський районний суд міс-
та Києва викликає у якості обвинува-
ченої ГРАДОВУ Ольгу Григорівну (к/п  
№ 42016000000002707), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що під-
готовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судово-
го провадження відбудеться о 15 год. 30 хв. 
15 червня 2022 року в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а. 

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя С. І. Дячук

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року на-
родження, в якості обвинуваченої в судове засідан-
ня по кримінальному провадженню №420 151 103 
30000017 внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за об-
винуваченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призна-
чено на 13 год. 30 хв. 16 червня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Тішеніна Андрія Вячеславовича. 21.05.1981 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт. Гре-
сівський. вул. Енергетиків, 6/13, кв.21) у вчиненні кри-
мінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України у судове засідання, яке відбудеться 14 червня 
2022 року о 10 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. 404, під  
головуванням 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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Шамбазова Артура Рінатовича, 22.05.1985 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АРК, 
вул.Училищна, 38, м.Сімферополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України у судове засідання, яке відбудеться 14 червня 
2022 року о 10 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. 404, під  
головуванням 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.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога-
чова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 р. н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в судове засідання викликається Ро-
гачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 14 червня 2022 року о 14 год. 00 хв. в приміще-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кивоноса, 25, під головуванням 
судді Застрожнікової К. С.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Короткову Любов Михай-
лівну як обвинувачену на 16 год. 00 хв. 16 червня 2022 року у справі за обвину-
ваченням Короткової Любов Михайлівни 19.08.1966 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Головуючий суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинувачених 
Зінькова Віктора Івановича, Крючкова Ігоря Ігоровича, Козирєва 
Олексія Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України у підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12021010000000088 за обвинуваченням Зінь-
кова Віктора Івановича, Крючкова Ігоря Ігоровича, Козирєва Олексія 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 438 КК України, призначеного до розгляду у відкрито-
му підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 13 червня 2022 року на 11 годину 00 хви-
лин.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Курило А. В.

30.05.2022 Національний банк України прийняв рішення про ви-
ключення з Державного реєстру страхових та перестрахових бро-
керів ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СІНКО ГРУП (УКРАЇНА)» (ЄДРПОУ 
32383335) на підставі заяви брокера.
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