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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 червня 2022 року
USD 29.2549 EUR 30.9327 RUB 5.0447 / AU 53667.53 AG 625.24 PT 28251.46 PD 56069.65

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
 «Це офіційна зайнятість.

  Це сплата податків.  
  Це максимальне 

розширення економічних 
можливостей в нашій 

країні на легальному 
ґрунті».

Amazon прихистила 
важливі дані

ДОПОМОГА. Платформа хмарних обчислень Amazon Web 
Services допомогла українським міністерствам та приватним ком-
паніям перенести дані на безпечні сервери після вторгнення росії 
в Україну. Про це йдеться у блозі компанії.

«AWS додала понад 10 петабайт (10 мільйонів гігабайт) важли-
вих даних із 27 українських міністерств, 18 українських універси-
тетів, найбільшої школи дистанційного навчання K-12 (обслуговує 
сотні тисяч дітей-переселенців), а також десятків інших компаній 
приватного сектору. Існує 61 міграція, і очікується, що їх буде ще 
більше», — повідомляє компанія.

За тиждень до широкомасштабного російського вторгнення 
український парламент ухвалив закон, що дозволяє переміщува-
ти дані уряду та приватного сектору у хмару. Для цього українське 
керівництво оголосило публічний заклик про допомогу. Amazon 
Web Services була однією з перших організацій, які відповіли.

«AWS має честь працювати разом з українським урядом та 
приватними і громадськими організаціями для підтримки народу 
України. Ми допомагатимемо та надаватимемо технічні знання та 
послуги тим, хто їх потребує», — зазначає компанія.

102,7%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у травні 

2022 року щодо квітня 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль озвучив шість програм безповоротної 
грантової підтримки малого й середнього бізнесу

Уряд запроваджує 
нову економічну 
стратегію

Президент про те, що під час війни ми не можемо собі 
дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина 
економічного життя
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

Що протиставити російській  
пропаганді, яка хоча вже трохи 
нагадує побитого пса, 
продовжує хижо гарчати і 
шкірити ще гострі зуби  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

51-річним Василь 
Паславський з 
Тернополя став на захист 
України й поклав голову 
за нашу перемогу 6 

ДОКУМЕНТИ

Укази Президента України №№400, 401 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 9 червня 2022 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

Триває передплата на II півріччя 2022 року. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави держави, 
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів відповідають 
авторитетні спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
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ДОКУМЕНТИ
20) погоджує призначення та звільнення керівника уповноваженого підрозділу 

(особи) з питань запобігання та виявлення корупції та погоджує рішення, що можуть 
вплинути на обсяг і реалізацію його повноважень;

21) погоджує облікову політику підприємства;
22) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.
68. Рішення суб’єкта управління оформляються відповідним актом Кабінету Мі-

ністрів України, проект якого розробляється та подається в установленому порядку 
Мінекономіки, крім рішень з питань, зазначених у підпунктах 20 і 21 пункту 67 цьо-
го Статуту, які оформляються протокольним рішенням Кабінету Міністрів України.

Господарська діяльність
69. Підприємство приймає та виконує доведені до нього в установленому законо-

давством порядку державні замовлення, враховує їх під час формування виробни-
чої програми, визначення перспектив свого економічного і соціального розвитку та 
вибору контрагентів, а також складає і виконує річний із поквартальною розбивкою 
фінансовий план на кожний наступний рік.

70. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності під-
приємства є прибуток. Основним плановим документом підприємства є фінансо-
вий план.

71. Прибуток підприємства формується за рахунок надходжень від провадження 
господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, 
витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених 
законом податків і зборів, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається 
в повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

72. Розподіл прибутку підприємства здійснюється відповідно до затверджено-
го фінансового плану підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу 
України та інших законів.

73. У фінансовому плані підприємства затверджуються суми коштів, які спрямо-
вуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку 
відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

74. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану та 
стратегічного плану розвитку підприємства здійснюються в установленому законо-
давством порядку.

75. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадя-
нами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

76. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодав-
ством.

77. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління 
людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин і відносин у 
сфері бухгалтерського обліку підприємство здійснює обробку персональних даних 
відповідно до законодавства про захист персональних даних.

78. Підприємство відповідно до законодавства самостійно встановлює зміст та 
обсяг конфіденційної інформації, режим доступу до неї та порядок розкриття, вжи-
ває заходів до її збереження. Підприємство забезпечує збереження комерційної та-
ємниці, вживає заходів до нерозголошення конфіденційної інформації про свою ді-
яльність.

79. Підприємство здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Зако-
ну України «Про державну таємницю» та інших актів законодавства. Роботи, що по-
требують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особа-
ми, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності в них від-
повідних документів.

Трудовий колектив та соціальна діяльність
80. Трудовий колектив підприємства становлять усі працівники, які своєю пра-

цею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, уго-
ди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

81. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством.

82. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальни-
ми зборами (конференцією) та через виборні органи. Інтереси трудового колективу 
представляє профспілковий комітет підприємства, який обирається і діє згідно із за-
конодавством. Члени профспілкового комітету підприємства не можуть бути звіль-
нені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства 
без згоди профспілкового комітету підприємства.

83. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу регулюються 
колективним договором.

84. Форми та системи оплати праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умо-
ви запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохо-
чувальних і компенсаційних виплат, порядок надання працівникам відпусток, надан-
ня житла, путівок в оздоровчі та профілактичні заклади, інших соціальних послуг і 
пільг встановлюються з дотриманням законодавства і зазначаються в колективно-
му договорі підприємства.

85. Право підписання колективного договору від імені адміністрації підприємства 
надається генеральному директору, з однієї сторони, та профспілковому комітету, 
який представляє інтереси трудового колективу, з іншої сторони.

86. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підпри-
ємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудово-
го колективу та профспілкового комітету підприємства.

87. Питання щодо соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, жит-
тя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників підпри-
ємства, інші питання щодо соціального розвитку вирішуються трудовим колекти-
вом за участю генерального директора підприємства, якщо інше не передбачено за-
конодавством.

88. Підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих працівників, їх професій-
не навчання та підвищення кваліфікації.

89. Підприємство забезпечує створення для всіх працівників належних і безпеч-
них умов праці, сприятливих умов праці для жінок і неповнолітніх, несе відповідаль-
ність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров’ю та працездат-
ності працівників.

Облік та звітність
90. Підприємство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяль-

ності, а також бухгалтерський облік і подає фінансову звітність відповідно до за-
конодавства.

91. Фінансові результати діяльності підприємства визначаються на підставі фі-
нансової звітності.

92. Підприємство складає та подає статистичну інформацію та інші дані відпо-
відно до закону.

93. Підприємство на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про 
свою діяльність, обов’язковість оприлюднення якої визначено законом.

Припинення підприємства
94. Припинення підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням суб’єкта управління, а 
у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.

95. Ліквідація або реорганізація підприємства здійснюється комісією, призначе-
ною суб’єктом управління, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду — 
ліквідаційною комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

96. З моменту призначення ліквідаційної комісії або комісії з реорганізації підпри-
ємств до неї переходять повноваження з управління підприємством. Ліквідаційна ко-
місія або комісія з реорганізації складає ліквідаційний або передавальний баланс 
підприємства, подає його на затвердження суб’єкту управління. Порядок і строки 
проведення припинення підприємства, а також строк для заявлення претензій кре-
диторами визначаються законом.

97. Працівникам підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією 
чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законо-
давства про працю, положень галузевої угоди та колективного договору.

98. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 червня 2022 р. № 456-р 
Київ

Про продовження виконання обов’язків Голови
У зв’язку з перейменуванням Державної служби морського та річкового транспор-

ту України вважати Кіндратіва Віталія Зіновійовича таким, що продовжує працювати 
на посаді Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та 
судноплавства України з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 881.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 червня 2022 р. № 457-р 
Київ

Про продовження виконання обов’язків 
заступника Голови

У зв’язку з перейменуванням Державної служби морського та річкового транспор-
ту України вважати Іванкевича Анатолія Валерійовича таким, що продовжує працю-
вати на посаді заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього вод-
ного транспорту та судноплавства України з урахуванням часу призначення на поса-
ду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1263.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 червня 2022 р. № 458-р 
Київ

Про продовження виконання обов’язків 
заступника Голови

У зв’язку з перейменуванням Державної служби морського та річкового транспор-
ту України вважати Вишньова Віктора Михайловича таким, що продовжує працюва-
ти на посаді заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного 
транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових транс-
формацій і цифровізації з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1264.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
Чайко Олександр Юрійович, 27.07.1971 року народження, під-

озрюваний у кримінальному провадженні № 22022000000000054 
від 24.02.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України, повідомляю вас про те, 
що відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районно-
го суду м. Києва від 25.05.2022 (Справа № 761/8731/22 Провадження  
№ 1-кс/761/4958/2022), надано дозвіл на здійснення щодо вас спеці-
ального досудового розслідування у вказаному кримінальному прова-
дженні.

Начальник відділу 
Офісу Генерального прокурора  Андрій ТКАЧЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома об-

винуваченого у кримінальному провадженні №42016000000000875 
від 30.03.2016 Марченка Сергія Миколайовича, 15 січня 1976 року на-
родження, що 14.06.2022 о 13.00 відбудеться розгляд кримінального 
провадження за обвинуваченням Марченка С.М. Підготовче засідання 
відбудеться під головуванням судді Деснянського районного суду м. 
Києва Журавської О.В. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В.  В 
підготовчому судовому засіданні прокурором ініціюватиметься спеці-
альне судове провадження стосовно обвинуваченого Марченка С.М.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю.Ю., тел. 0980995686.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 08.06.2022 (судова справа №127/11589/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрю-
ваного Тарасенка Михайла Васильовича (Тарасенка Михаила Василье-
вича),  21.11.1947 року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 08.06.2022 (судова справа №127/11539/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрю-
ваного Татрієва Мусліма Барисовича (Татриева Муслима Барисови-
ча),  11.01.1980 року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 

від 08.06.2022 (судова справа №127/11579/22) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюваного Сокола 
Сергія Михайловича (Сокола Сергея Михайловича), 17.12.1970 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110  
КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 08.06.2022 (судова справа №127/11581/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрю-
ваного Терюшкова Романа Ігоровича (Терюшкова Романа Игорьеви-
ча), 20.12.1979 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 

від 07.06.2022 (судова справа №127/11587/22) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюваного Затуліна Кос-
тянтина Федоровича (Затулина Константина Федоровича), 07.09.1958 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 08.06.2022 (судова справа №127/11551/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підо-
зрюваного Івлєва Леоніда Григоровича (Ивлева Леонида Григорьеви-
ча), 01.05.1953 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької об-

ласті від 08.06.2022 (судова справа №127/11535/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрю-
ваного Жукова Олександра Дмитровича (Жукова Александра Дмитри-
евича), 01.06.1956 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 

від 08.06.2022 (судова справа №127/11559/22) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюваного Соловйо-
ва Сергія Анатолійовича (Соловьева Сергея Анатольевича), 01.05.1961 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ. 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.06.2022 (судова справа 
№127/11555/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюваного Дамдінцурунова В’ячеслава Анато-
лійовича (Дамдинцурунова Вячеслава Анатольевича), 21.09.1977 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст 110 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Абрамов Віталій Олександрович, 07.11.1997 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022131610000017 від 04.03.2022  у вчиненні кримінального пра-
вопорушення,  передбаченого:  

- ч. 4 ст. 408 КК України – дезертирстві, тобто самовільному зали-
шенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчине-
ного в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Абрамов Віталій Олександрович, 07.11.1997 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 18, 19 та 20 червня 2022 року на 11:00 год. до Друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) тел. 
роб. (066)-90-50-410 для вручення вам повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні з Абрамовим Віталієм Олександровичем в якості під-
озрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.   

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Свистунов Павло Геннадійович, 16.10.1986 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022131610000013 від 03.03.2022  у вчиненні кримінального пра-
вопорушення,  передбаченого: 

- ч. 4 ст. 408 КК України – дезертирстві, тобто самовільному зали-
шенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчине-
ного в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Свистунов Павло Геннадійович, 16.10.1986 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 18, 19 та 20 червня 2022 року на 10:00 год. до Друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) тел. 
роб. (066)-90-50-410 для вручення вам повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні з Свистуновим Павлом Геннадійовичем в якості під-
озрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.06.2022 (судова справа №127/11523/22) надано дозвіл 

на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно 

підозрюваного Дзюби Віктора Вікторовича (Дзюбы Виктора Викторовича), 10.08.1977 року народження, у вчиненні кримінальних пра-

вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Після смерті Лук’янчука Петра Тихоновича, 14.07.1937 р.н., який помер 

29.12.2021 р., відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям необхідно звер-

нутися до приватного нотаріуса Уманського районного округу Черкаської 

обл. Камуз Ю.В.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про 
пі дозру, згідно з якою, Дацев Дмитро Віталійович, 15.11.1990 р.н., адре-
са проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, село Велика 
Тернівка, вулиця Шкільна, будинок 8, будучи громадянином України вчи-
нив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту 
в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Дацев Дмитро Віталійович, 15.11.1990 р.н., адреса проживання: За-

порізька область, Мелітопольський район, село Велика Тернівка, вули-
ця Шкільна, будинок 8, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, 
на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 16.06.2022, на 10 годину 17.06.2022 
Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового повідомлення 
про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з якою, Глибін Олександр Олександрович, 22.07.1981 р.н., адре-
са проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище місь-
кого типу Якимівка, вулиця Щорса, будинок 131, квартира 21, будучи гро-
мадянином України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіаль-
ній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в пері-
од збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Укра-
їни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Глибін Олександр Олександрович, 22.07.1981 р.н., адреса проживання: 

Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського типу Якимів-
ка, вулиця Щорса, будинок 131, квартира 21, відповідно до вимог ст.ст. 134, 
135 КПК України, на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 16.06.2022, на 10 
годину 17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної проку-
ратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про пі-
дозру, згідно з якою, Пилипенко Андрій Павлович, 13.08.1984 р.н., адреса 
проживання: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Сєрова, буди-
нок 3, будучи громадянином України вчинив умисні дії на шкоду суверені-
тетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, дер-
жавній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на 
бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Пилипенко Андрій Павлович, 13.08.1984 р.н., адреса проживання: Запо-

різька область, місто Мелітополь, вулиця Сєрова, будинок 3, відповідно до 
вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 
16.06.2022, на 10 годину 17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької 
обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для 
вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрю-
ваного у кримінальному провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 
за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про пі-
дозру, згідно з якою, Затхєй Микола Миколайович, 10.07.1980 р.н., адре-
са проживання: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Лютнева, бу-
динок 237, будучи громадянином України вчинив умисні дії на шкоду суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу 
на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тоб-
то підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Затхєй Микола Миколайович, 10.07.1980 р.н., адреса проживання: Запо-

різька область, місто Мелітополь, вулиця Лютнева, будинок 237, відповід-
но до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 годину 15.06.2022, на 10 го-
дину 16.06.2022, на 10 годину 17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 
29а, для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022080010000013 від 
16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про пі-
дозру, згідно з якою, Лисиков Дмитро Едуардович, 20.05.1985 р.н., адреса 
проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського 
типу Якимівка, вулиця Космічна, будинок 107, будучи громадянином Укра-
їни вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного кон-
флікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Лисиков Дмитро Едуардович, 20.05.1985 р.н., адреса проживання: За-

порізька область, Мелітопольський район, селище міського типу Якимів-
ка, вулиця Космічна, будинок 107, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК 
України, на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 16.06.2022, на 10 годину 
17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового по-
відомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК Украї-
ни, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

мляю, що 09.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про пі-
дозру, згідно з якою, Лук’янець Дар’я Миколаївна, 29.09.1984 р.н., адреса 
проживання: Запорізька область, м. Приморськ, пров. Кошеля, б. 5, буду-
чи громадянкою України, вчинила умисні дії на шкоду суверенітетові, тери-
торіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еко-
номічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога 
в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Лук’янець Дар’я Миколаївна, 29.09.1984 р.н., адреса проживання: За-

порізька область, м. Приморськ, пров. Кошеля, б. 5, відповідно до вимог 
ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 15.06.2022, на 10 год. 00 хв. 
16.06.2022, на 10 год. 00 хв. 17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросо-
ва, 29а, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

мляю, що 09.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про пі-
дозру, згідно з якою, Білий Андрій Володимирович, 05.08.1988 р.н., адреса 
проживання: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Осипенка, б. 63, буду-
чи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, тери-
торіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еко-
номічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога 
в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Білий Андрій Володимирович, 05.08.1988 р.н., адреса проживання: За-

порізька область, м. Приморськ, вул. Осипенка, б. 63, відповідно до ви-
мог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 15.06.2022, на 12 год. 00 
хв. 16.06.2022, на 12 год. 00 хв. 17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросо-
ва, 29а, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кучеров Сергій Володимирович, 01.08.1981 р.н., 

уродженець с. Билбасівка, Слов’янського району, Донецької області, грома-
дянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Парковий, буд. 8, кв. 45, на підставі ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитись 15.06.2022 о 10 год. 00 хв. до 
старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Димаря Ю.С. за 
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, каб. №17 (тел. 0532-511-817) для 
допиту в якості підозрюваного, проведення інших слідчих (розшукових) та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні №22014170000000039 від 
23.09.2014, в якості підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Балбуков Денис Євгенович, 16.02.1993 р.н., уродже-

нець м. Сєверодонецьк Луганської області, громадянин України, зареєстро-
ваний та фактично проживаючий за адресою: Луганська область, м. Сєве-
родонецьк, вул. Хіміків, 8, кв. 17, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитись 15.06.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС 
СВ УСБУ в Полтавській області Димаря Ю.С. за адресою: м. Полтава, вул. Со-
борності, 40, каб. №17 (тел. 0532-511-817) для допиту в якості підозрюва-
ного, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №22014170000000090 від 25.10.2014, в якості пі-
дозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Рудяк Олек-
сій Володимирович, 17.11.1982 р.н., на 15.06.2022 об 11 годині 00 хвилин, 
на 16.06.2022 об 11 годині 00 хвилин, на 17.06.2022 об 11 годині 00 хви-
лин до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуван-
ням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської об-
ласті (каб. 8) для отримання письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000148 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 
139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здій-
снення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Щукін Олек-
сандр Сергійович, 10.07.1985 р.н., на 15.06.2022 об 11 годині 00 хвилин, 
на 16.06.2022 об 11 годині 00 хвилин, на 17.06.2022 об 11 годині 00 хви-
лин до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуван-
ням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської об-
ласті (каб. 8) для отримання письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000147 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 
139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здій-
снення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного  

Сліпченко Євгеній Олександрович, 12.03.1964 року народження, грома-
дянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим (тим-
часово окупована територія України), м. Красноперекопськ, м-н 10, буд. 4, 
у відповідності до ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 14.06.2022, 
15.06.2022 та 16.06.2022 до слідчого управління Головного управління СБ 
України в Автономній Республіці Крим, (м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
буд. 16) для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, у кримінальному про-
вадженні №22021011000000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 12.03.2021, а також для участі в проведенні слідчих та проце-
суальних дій.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Лошак Сергій Вікторович, 26.07.1992 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000020 від 
03.03.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 
ст. 408 Кримінального кодексу України, у дезертирстві, тобто самовільному 
залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинено-
го в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лошак Сергій Вікторович, 26.07.1992 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 16, 17, 18 червня 2022 
року о 09:30 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. 
роб. (096)-063-73-27) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42022131610000020 від 03.03.2022, як підозрюва-
ному. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 

від 08.06.2022 (судова справа №127/11556/22) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюваної Євтюхової 
Олени Олександрівни (Евтюховой Елены Александровны), 07.08.1970 року 
народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 

від 08.06.2022 (судова справа №127/11574/22) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюваного Скач-
кова Олександра Анатолійовича (Скачкова Александра Анатольевича), 
21.11.1960 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 
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ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали 

кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань № 52021000000000111 від 4 березня 2021 року, за обвинувачен-
ням ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Укра-
їни.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15 лютого 2022 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ, 10 травня 
2022 року в зазначеному кримінальному провадженні закінчено підготовче 
судове засідання та призначено судовий розгляд.

У зв’язку з чим ПОПОВА АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА, яка народилася 5 лип-
ня 1985 року у місті Одесі, зареєстрована за адресою: місто Одеса, вулиця 
Героїв оборони Одеси, будинок 74, квартира 3, проживає за адресою: міс-
то Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 85/5, квартира 176, яка об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, викликається у су-
дове засідання, яке відбудеться 22 червня 2022 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемо-
ги, 41, телефон +380-44-561-26-51, e-mail:inbox@vaks.gov.ua), головуючий 
суддя: Сікора К.О., судді: Гавриленко Т.Г., Танасевич О.В.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазна-
чені в статті 138 Кримінального процесуального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Нікіщен-
ко Марину Ігорівну. 09.04.1983 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: вул. Приморська, 26, Углове, Бахчисарайський район, АР Крим) у 
вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 20 червня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Проценко Олександру Іва-
нівну, 24.01.1976 р.н., (останнє відоме місце проживання: вул. Суворова, 21, 
м. Севастополь, АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання у кримінальну провадженні №42016000000002357, яке відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 34 о 12 годині 30 хвилин 21 червня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного оголо-
шення, обвинувачений вважається таким, що належним чином повідомле-
ний про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Єсауленко М.В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/2010/2022 за обвинуваченням відносно 
Мурашко Артема Сергійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.41, ст.340 КК України (в редакції Закону України 
№2341-14 від 05 квітня 2001 року), ч.2 ст.28, ч.4 ст.41, ч.2 ст.365 КК Украї-
ни (в редакції Закону України №3207-VI від 07 квітня 2011 року), ч.2 ст.28, 
ч.4 ст.41, ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону України №3207-VI від  
07 квітня 2011 року), ч.2 ст.384 КК України (в редакції Закону України 
№3207- VI (3217-17) від 07 квітня 2011 року зі змінами), згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002862 розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження.

 Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 20.06.2022 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501, в яке ви-
кликається обвинувачений Мурашко Артема Сергійовича, який проживає за 
адресою: м. Київ, пров. Будівельників, буд. 9, кв. 6, кім. 20. 

Суддя Л.Л. Щебуняєва

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваче-
ної Соколову Ірину Олександрівну для розгляду кримінального проваджен-
ня з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016000000004015 відносно Соколової Ірини Олек-
сандрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 21.06.2022 о 
12 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Бандура І.С.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Тимошенко Катерину Гри-
горівну, 06.05.1967 року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Балаклавська, 119, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим), яка обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, у підготовче судове засідання у кримінальну проваджен-
ні №42016000000002767, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34, о 13 год. 00 хв.  
21 червня 2022 року.

Явка обвинуваченого обов’язкова. З моменту публікації даного оголо-
шення, обвинувачений вважається таким, що належним чином повідомле-
ний про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Єсауленко М.В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хожаінову Оксану Ва-

силівну, 24.10.1976 року народження, в якості обвинуваченої в судове засі-

дання по кримінальному провадженню №420 160 000 00002780 внесеного 

до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової Оксани Василівни 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК 

України, яке призначено на 09 год. 00 хв. 17 червня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченої 

Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст.111 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Оголошення про виклик до суду
Дніпровський районний суд м. Києва викликає Пархоменка Василя Ми-

хайловича, як обвинуваченого на 12 годину 30 хвилин 21 червня 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Пархоменка Василя Михайловича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України за 
адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

Про виконання виклику до суду просимо повідомити Дніпровський ра-
йонний суд міста Києва до 21 червня 2022 року та направити випуск газети 
«Урядовий кур’єр» з вищезазначеним оголошенням на адресу суду: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 3 (суддя Марченко М.В.)

Водночас просимо акт виконання робіт/наданих послуг по факту публі-
кації даного оголошення направити на адресу суду: Територіального управ-
ління Державної судової адміністрації України в місті Києві (01133, м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 26).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва у кримі-

нальному провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022 ухвалами від 
06.06.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання стосовно Шабаша Олега Олександровича 14.05.1985 р.н., Шафаренка 
Богдана Миколайовича, 05.11.1990 р.н. як підозрюваних у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365, 
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 та ч. 3 
ст. 28, ст. 340 КК України; ухвалою від 07.06.2022 – стосовно Кусюка Сергія 
Миколайовича, 01.12.1966 р.н., як підозрюваного у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, 
ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Журав-
льова Іллю Григоровича, 03.06.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Марінеску, 6, кв. 76, м. Севастополь, АР Крим), у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, же відбудеться о 12 годині 45 хвилин  
21 червня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 34 (головуючий суддя Єсауленко М.В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Георгіаді Ларису Федорів-
ну, 15.05.1960 р.н.,(яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Безпалого, 48) обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
призначене 20.06.2022 о 10 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати документ, що посвід-
чує особу. Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л.Коляденко

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого Бріцина Михайла Михайловича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 2201701 1000000018 відносно Бріцина Михайла Ми-
хайловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 21.06.2022 о 
10 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ. вул. Якуба Коласа, 27-А.

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

Суддя Бандура І.С.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з якою, Петров Олександр Олександрович, 28.04.1985 р.н., адре-
са проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище місь-
кого типу Якимівка, вулиця Революції, будинок 27, будучи громадянином 
України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройно-
го конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Петров Олександр Олександрович, 28.04.1985 р.н., адреса проживання: 

Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського типу Якимів-
ка, вулиця Революції, будинок 27, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК 
України, на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 16.06.2022, на 10 годину 
17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового по-
відомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК Украї-
ни, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Снагіцька Вікторія Миколаївна, 21.03.1996 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 62022050020000233 від 
18.05.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, а саме 
діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік воро-
га в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Снагіцька Вікторія Миколаївна, 21.03.1996 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 червня 
2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сє-
вєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. 
роб. (066)-912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 62022050020000233 від 18.05.2022 у якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, 
викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Другого слідчого відділу
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Краматорську                            Дмитро ГНАТУШКО

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про 
пі дозру, згідно з якою, Дєдушев Олександр Валерійович, 02.11.1992 р.н., 
адреса проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище 
міського типу Якимівка, вулиця Пушкіна, будинок 42, квартира 15, будучи 
громадянином України вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в 
період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Дєдушев Олександр Валерійович, 02.11.1992 р.н., адреса проживання: 

Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського типу Якимів-
ка, вулиця Пушкіна, будинок 42, квартира 15, відповідно до вимог ст.ст. 134, 
135 КПК України, на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 16.06.2022, на 10 
годину 17.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної проку-
ратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

мляю, що 08.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно з якою, Громенко Денис Іванович, 19.10.1985 р.н., адреса прожи-
вання: Запорізька область, Мелітопольський район, селище міського типу 
Якимівка, вулиця Паркова, будинок 181, будучи громадянином України вчи-
нив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту 
в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громенко Денис Іванович, 19.10.1985 р.н., адреса проживання: Запорізь-

ка область, Мелітопольський район, селище міського типу Якимівка, вули-
ця Паркова, будинок 181, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, 
на 10 годину 15.06.2022, на 10 годину 16.06.2022, на 10 годину 17.06.2022 
Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмового повідомлення 
про підозру та допиту в якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Міхєєва Вадима Ва-
лентиновича, 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, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих 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. 16.06.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Орлова Вячеслава 
Вячеславовича, 09.09.1981 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Михайлів-
ська, буд. 227, для проведення слідчих дій в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №22022080000000061, внесеного до Єдиного реє-
стру 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. 16.06.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу  
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62.



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. № 87 905

Загальний тираж за червень 139 594

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

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua36 

ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15..+20 +28..+33 Черкаська +14..+19 +28..+33
Житомирська +15..+20 +28..+33 Кіровоградська +15..+20 +28..+33
Чернігівська +14..+19 +28..+33 Полтавська +14..+19 +28..+33
Сумська +14..+19 +27..+32 Дніпропетровська +15..+20 +29..+34
Закарпатська +12..+17 +24..+29 Одеська +15..+20 +27..+32
Рівненська +11..+16 +24..+29 Миколаївська +14..+19 +28..+33
Львівська +9..+14 +23..+28 Херсонська +15..+20 +29..+34
Івано-Франківська +10..+15 +23..+28 Запорізька +14..+19 +29..+34
Волинська +10..+15 +23..+28 Харківська +15..+20 +28..+33
Хмельницька +12..+17 +23..+28 Донецька +16..+21 +27..+32
Чернівецька +10..+15 +22..+27 Луганська +14..+19 +28..+33
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дощ гроза

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бовсуновський Василь Васильович,  

25.07.1987 р.н., уродженець с. Дмитрівка Шахтарського району Доне-
цької області, раніше зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ба-
тіщева, 7, кв. 110, проживаючий в м. Донецьк, на підставі ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитись 16.06.2022 о 10 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Дима-
ря Ю.С. за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, каб. № 17 (тел.  
0532-511-817) для допиту в якості підозрюваного, проведення інших 
слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42019170690000080 від 07.08.2019, в якості підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бовсуновський Василь Васильович,  

25.07.1987 р.н., уродженець с. Дмитрівка Шахтарського району Доне-
цької області, раніше зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ба-
тіщева, 7, кв. 110, проживаючий в м. Донецьк, на підставі ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитись 15.06.2022 о 10 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Дима-
ря Ю.С. за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, каб. № 17 (тел.  
0532-511-817) для допиту в якості підозрюваного, проведення інших 
слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №42019170690000080 від 07.08.2019, в якості підозрюваного. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бовсуновський Василь Васильович,  

25.07.1987 р.н., уродженець с. Дмитрівка Шахтарського району Доне-
цької області, раніше зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ба-
тіщева, 7, кв. 110, проживаючий в м. Донецьк, на підставі ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитись 14.06.2022 о 10 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Дима-
ря Ю.С. за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, каб. № 17 (тел.  
0532-511-817) для вручення повідомлення про підозру, допиту в якос-
ті підозрюваного, вручення клопотання про застосування запобіжного 
заходу, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №42019170690000080 від 07.08.2019, в 
якості підозрюваного.   

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

Обвинувачений Бондар Олексій Володимирович, який народився  
24 листопада 1964 року, мешкає за адресою: м. Чорноморськ, вул. Парус-
на, буд. 2, кв. 89  відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в підготовче судове засідання, яке відбудеться  17.06.2022 року о 13 го-
дині 30 хвилин у залі судових засідань №106 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя Русєва А.С.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42015000000002821 за 
обвинуваченням Луцюка П.С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 135, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих Гібалюк Олександр Анатолійович, 21.02.1970 р.н., Кононов Олексій Олександрович,  
20.02.1987 р.н., Пікалова Тетяна Валеріївна, 10.03.1975 р.н., Яковенко Альона Юріївна, 14.11.1989 р.н., Заяц Ніна Яківна, 26.01.1945 р.н., Сєріков 
Олександр Андрійович, 28.08.1957 р.н., Костюхін Михайло Миколайович, 07.12.1974 р.н., Острожнюк Тетяна Євгенівна, 10.04.1981 р.н., Ковріга 
Тетяна Сергіївна, 13.04,1945 р.н., Польова Катерина Вікторівна, 31.08.1991 р.н., Негатуров Олександр Віталійович, 04.10.1965 р.н., Маркін Денис 
В’ячеславович, 24.07.1992 р.н., Іванов Володимир Іванович, 17.12.1952 р.н., Буллах Ганна Василівна, 26.03.1959 р.н., Гнатенко Євген Євгенович, 
17.11.1985 р.н., Гнатенко Марія Миколаївна, 28.08.1952 р.н., Підоріч Ірина Павлівна, 26.02.1976 р.н., Садовніча Ольга Олександрівна, 26.08.1954 р.н.,  
Жирова Ганна Дмитрівна, 09.02.1951 р.н., Балабан Людмила Євгенівна, 22.04.1950 р.н., Мамалига Маргаріта Василівна, 15.07.1975 р.н., Назарце-
ва Марія Миколаївна, 07.07.1939 р.н., Щербинін Андрій Михайлович, 26.08.1979 р.н., Бірюков Василь Михайлович, 01.06.1945 р.н., Кущ Окса-
на Вікторівна, 28.01.1987 р.н., Никитюк Тамара Миколаївна, 20.11.1945 р.н., Мішина Наталія Пилипівна, 20.12.1960 р.н., Бригар Олена Борисів-
на, 20.04.1979 р.н., Сочеслова Аліна Олександрівна, 18.01.1958 р.н., Новицький Михайло Володимирович, 22.09.1977 р.н., Осіпова Світлана Ва-
леріївна, 26.10.1972 р.н., Мілев Євген Іванович, 05.06.1980 р.н., Карасьов Ігор Володимирович, 28.04.1963 р.н., Зеленянська Вікторія Вікторів-
на, 23.10.1987 р.н., Каір Максим Петрович, 14.08.1991 р.н., Лосінський Лука Леонідович, 19.07.1956 р.н., Книшов Вадим Петрович, 31.10.1974 
р.н., Мефедов Євген Ігорович, 22.05.1983 р.н., Кушнарьова Олександра Вікторовича, Яхлахової Валентини Петрівни, Лукас Ірини Євгенівни, Бере-
зовської Неоніли Леонідовни, Яворської Олени Анатоліївни, у судове засідання, яке відбудеться: 17.06.2022 о 12 год. 00 хв., 24.06.2022 о 12 год.  
00 хв., 01.07.2022 об 11 год. 00 хв., 08.07.2022 об 11 год. 00 хв., 22.07.2022 об 11 год. 00 хв., 29.07.2022 об 11 год. 00 хв., 05.08.2022 об 11 год.  
00 хв., 12.08.2022 об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-

али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 42015051110000062 від 5 листопада 2015 ро-
ку, за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, 
частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Криміналь-
ного кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 ро-
ку постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степа-
новича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених части-
ною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, частиною пер-
шою статті 263 Кримінального кодексу України, 12 квітня 2021 року в 
зазначеному кримінальному провадженні закінчено підготовче судове 
засідання та призначено судовий розгляд.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жов-
тня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолівського району Дніпропе-
тровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кре-
мінський район, місто Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, 
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 358, 
частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 20 червня 2022 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-51), головуючий суд-
дя: Сікора К.О., судді: Гавриленко Т.Г., Танасевич О.В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, за-
значені в статті 138 Кримінального процесуального кодексу України. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-

али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Веду-
ти Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупцій-
ного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціаль-
не судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 21 червня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у при-
міщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, грома-
дянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Во-
ди, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  
проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2022 року о 13 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, 
проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суд-
дя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційно-

го суду перебуває кримінальне проваджен-
ня № 520190000000001060 за обвинувачен-
ням Колесникова Віталія Володимировича та 
Троц Валерія Дмитровича за ч. 4 ст. 369 Кри-
мінального кодексу України.

Ухвалою суду від 03.06.2022 року поста-
новлено  здійснювати спеціальне судове 
провадження стосовно Колесникова Віталія 
Володимировича. 

У зв’язку з чим Колесников Віталій Воло-
димирович, 15 лютого 1973 року народжен-
ня, уродженець міста Рубіжне Луганської об-
ласті, зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Гоголя, 22, остан-
ня відома адреса місця проживання: м. Ки-
їв, вул. Старонаводницька, буд. 13-А, кв 7, 
викликається в судові засідання, що відбу-
дуться 22 червня 2022 о 16:00 год., 24 черв-
ня 2022 об 11:00 год. у приміщенні Вищо-
го антикорупційного суду (місто Київ, про-
спект Перемоги, 41), головуючий суддя: Но-
гачевський В.В., судді: Крикливий В.В., Гала-
бала М.В.

Повідомлення про підозру  
Ульяненку Глібу Валентиновичу

Громадянин України Ульяненко Гліб Ва-
лентинович, 14.07.1969 р.н., уродженець 
м. Харків, житель м. Харкова, вул. Василя 
Мельникова (Межлаука), буд. 5, кв. 27, по-
відомляємо, що відносно Вас складено пові-
домлення про підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27,  
ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме 
в підбуренні до складання та видачі службо-
вою особою завідомо неправдивих офіцій-
них документів, заволодінні чужим майном 
шляхом зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем, вчиненому за 
попередньою змовою групою осіб в особли-
во великих розмірах.

Ознайомитися із повним текстом по-
відомлення про підозру Ви можете на  
офіційному веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора за наступним посиланням:  
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlenya-
pro-pidozru-ulyanenku-gv. 
Детектив Національного бюро 
П’ятого відділу детективів
Третього підрозділу детективів
Головного підрозділу 
детективів               Олег ЦИМБАЛА

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянка України Дудник Людми-
ла Борисівна, 15.05.1967 р.н., о 10 годині 00 хви-
лин 15, 16 та 17 червня 2022 року до Луганської 
обласної прокуратури за адресою: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, для 
вручення письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному 
провадженні №42022132590000029 від 31.05.2022, 
допиту у якості підозрюваної, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у зазначе-
ному кримінальному провадженні. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик вказа-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального 
кодексу України. 

Повістка про виклик обвинуваченого при  
здійсненні судового засідання в порядку спеціально-

го судового провадження
Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, який 

народився 21 січня 1986 року, мешкає за адресою:  
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 81/1, кв. 230, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
17.06.2022 року о 14 годині 30 хвилин у залі судових 
засідань №106 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Русєва А.С.
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