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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
    «Ми готові говорити  

тільки тоді,  
коли друга сторона 
готова закінчувати 

війну. Часу на 
балачки  
немає».

Майбутній урожай 
гарантує продовольчу 
безпеку

ПРОГНОЗ. В Україні має бути повне забезпечення внутріш-
нього споживання всіма ключовими сільгоспкультурами на рів-
ні 65 мільйонів тонн. Про це розповів перший заступник міні-
стра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на 
пресбрифінгу в Media Center Ukraine. За його словами, очікує-
мо 48—50 мільйонів тонн зернових та зернобобових: кукурудзи 
— 24 мільйони, пшениці — 18—20 мільйонів, ячменю — близь-
ко 5 мільйонів тонн, а також інших культур.

Урожай олійних має бути на рівні мінімум 15 мільйонів тонн. 
Очікується виробництво близько 10 мільйонів тонн соняшнику, 
2,5—2,8 мільйона тонн сої і 2,5 мільйона тонн озимого ріпаку.

«У нас буде до 20 мільйонів тонн перехідних залишків із по-
переднього врожаю та потенційно мінімум додатково 30 міль-
йонів тонн до експорту з нового. Щоб упоратися з такими об-
сягами, потрібно експортувати мінімум 4 мільйони тонн за мі-
сяць», — підкреслив посадовець.

1,5 млрд дол.
щомісяця протягом чотирьох-п’яти 

місяців надаватимуть Сполучені Штати  
для підтримки роботи українського 

уряду

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль розказав, як і коли  українці зможуть 
отримати компенсації за житло

Агресор має заплатити  
за завдані руйнування 

Президент про чітку позицію України щодо можливих 
перемовин з агресором
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Посол Польщі Бартош 
Ціхоцький наголошує: країни 
НАТО мають усвідомити, 
що війна йде не лише проти 
України чи двох її областей

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» 
аналізує урядові рішення 
й думки експертів щодо 
підготовки до наступного 
опалювального сезону 8 

ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
проведення комплексного огляду системи соціального 
захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей 
загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України»

Насправді великий Little Mariupol 
НА ЧАСІ. Волонтери з окупованого Приазов’я розбудовують у Дніпрі вільний гуманітарний 
простір для різнобічної допомоги біженцям 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

«Якщо ми економимо на 
культурі, то за що вою-

ємо?» Цей недвозначний ви-
слів лідера Великої Британії ча-

сів Другої світової війни Вінсто-
на Черчилля став дуже актуаль-
ним для України ще 2014 року. 
А надто 2022-го. Тривалий час 
стійко захищаючи від рашистів 
Маріуполь, українські бійці во-
ювали ще й за вітчизняну куль-

туру, право на існування якої, як 
і нації загалом, публічно запере-
чує головний кремлівський «іс-
торик» та горе-геополітик. Серед 
об’єктів міста, які довелося боро-
нити, був і найбільший на схо-
ді держави Центр української 

культури та духовності на базі 
храму Святителя Петра Моги-
ли та собору Успіння Пресвятої 
Богородиці Православної Церк-
ви України. 

Російська орда так і не змогла 
взяти Маріуполь. Сучасні вар-

вари просто знищили його арти-
лерійськими і мінометними об-
стрілами, бомбардуванням з по-
вітря. Проте вцілілі маріупольці, 
які змогли виїхати з міста, 
і далі боронять українську 
культуру та її носіїв. 

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, 
збройної агресії Російської Федерації 
як держави-терориста проти України, 

символіки воєнного вторгнення російського 
нацистського тоталітарного режиму  

в Україну
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) держава-терорист — держава, яка відкрито, з використанням власних збройних 

сил, інших збройних формувань, або приховано, з використанням збройних формувань, 
що діють від імені та (або) в інтересах такої держави, вчиняє терористичні акти, акти між-
народного тероризму;

2) органи держави-терориста (держави-агресора) — органи державної влади, у тому 
числі правоохоронні органи (міліція, поліція тощо), збройні сили, органи судової влади, 
внутрішні війська, підрозділи спеціального призначення, органи, відповідальні за охоро-
ну та захист державного кордону, органи, відповідальні за здійснення податкової та мит-
ної політики, органи, відповідальні за проведення дізнання або досудового (попередньо-
го) слідства, прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку або безпеку вищо-
го керівництва держави-терориста (держави-агресора), підрозділи, відповідальні за ви-
конання миротворчих місій, інші збройні, військові, воєнізовані, парамілітарні або інші 
силові формування держави-терориста (держави-агресора), їх складові або структурні 
підрозділи, у тому числі формування, найменування яких не відповідають офіційним на-
звам, прийнятим у державі-терористі (державі-агресорі), але які за здійснюваними функ-
ціями належать до зазначених органів чи формувань, а також засоби масової інформації, 
в яких держава-терорист (держава-агресор) має частку власності (корпоративних прав) 
безпосередньо або через третіх осіб, у тому числі через органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, державні підприємства тощо;

3) пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Ро-
сійської Федерації як держави-терориста проти України — поширення інформації, спря-
мованої на підтримку або виправдання злочинного характеру діяльності Російської Фе-
дерації, органів держави-терориста (держави-агресора), їх посадових осіб, працівників, 
службовців (у тому числі військовослужбовців) та (або) представників, які відкрито або 
приховано діють від імені Російської Федерації на території України або з територій інших 
держав проти України; публічне заперечення, у тому числі через засоби масової інфор-
мації або з використанням мережі Інтернет, злочинного характеру збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України; публічне використання символіки воєнного вторгнення 
російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, використання, створення, по-
ширення продукції, що містить таку символіку, в Україні та (або) за кордоном;

4) символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну — символіка, що, зокрема, включає:

а) латинські літери «Z», «V», що використовуються як символи воєнного вторгнення в 
Україну у спосіб та відповідно до ознак, визначених статтею 2 цього Закону;

б) офіційну або неофіційну символіку (емблеми) збройних сил Російської Федера-
ції, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського фло-
ту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціаль-
них операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави-терориста (держа-
ви-агресора).

Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, 
збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України

1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму 
якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян Укра-
їни, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборо-
нених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, 
штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

2. Політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практи-
кою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.

3. Пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Ро-
сійської Федерації як держави-терориста проти України забороняється. Використання 
символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Украї-
ну відповідно до умов, визначених цією статтею, є окремим видом пропаганди російсько-
го нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держа-
ви-терориста проти України.

4. Використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталі-
тарного режиму в Україну, зокрема, є:

1) використання латинських літер «Z», «V» окремо (без правомірного контексту або в 
контексті виправдання збройної агресії проти України чи інших воєнних дій) або шляхом 
заміни цими літерами кириличних літер «З», «С», «В», «Ф» чи інших літер в окремих сло-
вах з візуальним акцентом на цих літерах;

2) використання символіки збройних сил Російської Федерації, у тому числі її сухо-
путних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стра-
тегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших 
збройних формувань та (або) органів держави-терориста (держави-агресора).

5. Символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну вважається використаною, якщо вона розміщена:

1) на носіях, поверхнях публічного простору, у тому числі рекламних засобах (носії зо-
внішньої, внутрішньої реклами), транспортних засобах, а також у друкованих матеріалах 
(плакатах, листівках тощо), на одязі тощо;

2) у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, культур-
ного, наукового або іншого характеру, розважальних заходів та заходів для дітей;

3) в агітаційних матеріалах, крім матеріалів, спрямованих на протидію збройній агре-
сії Російської Федерації проти України;

4) у рекламі на телебаченні, радіо, в засобах масової інформації, мережі Інтернет;
5) у повідомленнях у соціальних мережах у мережі Інтернет;
6) у творах (фільмах, передачах, відеоблогах тощо), інших об’єктах авторського права 

і (або) суміжних прав, створених після 24 лютого 2022 року.
Передбачені цією частиною випадки використання символіки воєнного вторгнення 

російського нацистського тоталітарного режиму в Україну не вважаються правопору-
шенням, якщо таке використання є правомірним відповідно до частини шостої цієї статті.

6. Заборона використання визначеної цим Законом символіки воєнного вторгнення 
російського нацистського тоталітарного режиму в Україну не поширюється на випадки 
її використання з легітимною метою, правомірного її використання, що не мають ознак 
пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської 
Федерації як держави-терориста проти України, зокрема:

1) у творах, матеріалах (включаючи матеріали соціальної, політичної реклами, перед-
виборної агітації, агітації всеукраїнського референдуму), вироблених та (або) пошире-
них з метою засудження російського нацистського тоталітарного режиму, воєнного втор-

гнення в Україну, якщо ця мета виражена в очевидній формі, виходячи зі змісту відпо-
відного твору, матеріалу;

2) у фотографічних творах, інформаційних, інформаційно-аналітичних творах, мате-
ріалах засобів масової інформації (статті, передачі, повідомлення в соціальних мережах), 
якщо такі твори, матеріали відповідають хоча б одній з наведених ознак:

а) фіксують факт агресії, незаконного перебування збройних сил або інших представ-
ників чи прибічників держави-терориста (держави-агресора);

б) фіксують матеріальні носії, що були у користуванні представників чи прибічників 
держави-терориста (держави-агресора);

в) фіксують факти виправдання агресії державою-терористом (державою-агресором) 
чи її представниками;

г) не спрямовані на підтримку, пропаганду або виправдання збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України чи інших військових дій проти України, або на маніпулю-
вання суспільною свідомістю з метою створення позитивного образу держави-терорис-
та (держави-агресора), органів держави-терориста (держави-агресора), посадових осіб, 
працівників або службовців (у тому числі військовослужбовців) та (або) представників 
органів держави-терориста (держави-агресора);

3) у торговельних марках, заявлених на реєстрацію у встановленому законом порядку 
або які в інший спосіб отримали правову охорону до 24 лютого 2022 року, у торговель-
них марках, що мають міжнародну реєстрацію, отриману до 24 лютого 2022 року, або у 
торговельних марках, що визнані у встановленому законом порядку добре відомими до 
24 лютого 2022 року, які використовуються відповідно до законодавства у сфері охоро-
ни прав на торговельні марки;

4) на трофейній техніці, що використовується з’єднаннями, військовими частинами і 
підрозділами Збройних Сил України, іншими утвореними відповідно до законів України 
військовими формуваннями, правоохоронними органами України;

5) для визначення номіналів поштових марок України, видання яких покладено на 
національного оператора поштового зв’язку, якщо такі знаки поштової оплати введені 
в обіг до 24 лютого 2022 року;

6) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також 
бібліотечних фондах на різних носіях інформації;

7) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поши-
рення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

8) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;
9) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчаль-

ного характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освіт-
ньому процесах.

Стаття 3. Відповідальність за порушення цього Закону
Винні у порушенні вимог цього Закону фізичні та (або) юридичні особи, посадові 

особи юридичних осіб, посадові особи органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Ві-

домості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
абзац сьомий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«популяризації або пропаганди держави-терориста (держави-агресора) та її орга-

нів, російського нацистського тоталітарного режиму, символіки воєнного вторгнення 
російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, представників органів вла-
ди держави-терориста (держави-агресора) та їхніх дій, що створюють позитивний об-
раз держави-терориста (держави-агресора), виправдовують чи визнають правомірною 
збройну агресію Російської Федерації як держави-терориста проти України, окупацію 
території України»;

частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:
«Забороняється державна реєстрація друкованого засобу масової інформації, на-

зва якого містить символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів, символіку воєнного вторгнення російського нацистсько-
го тоталітарного режиму в Україну»;

2) у Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами):

частину першу статті 5 доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії 

Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного втор-
гнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«У символіці політичної партії не може використовуватися символіка комуністично-

го, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, символіка воєнного 
вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

3) у статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Ро-

сійської Федерації як держави-терориста проти України».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзаца-

ми тринадцятим — двадцять сьомим;
після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«держава-терорист — держава, яка відкрито, з використанням власних збройних 

сил, інших збройних формувань, або приховано, з використанням збройних форму-
вань, що діють від імені та (або) в інтересах такої держави, вчиняє терористичні акти, 
акти міжнародного тероризму».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — двадцять сьомий вважати відповідно аб-
зацами двадцять четвертим — двадцять восьмим;

4) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради 
України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):

частину другу статті 6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого зміс-
ту:

«пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Ро-
сійської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнен-
ня російського нацистського тоталітарного режиму в Україну. У разі якщо передбаче-
на цим абзацом пропаганда поширена у прямому ефірі і містилася у виступах, реплі-
ках особи, яка не є ведучим або іншим працівником телерадіоорганізації, така телера-
діоорганізація не несе відповідальності за ці порушення, крім випадків, якщо праців-
ники телерадіоорганізації не вжили заходів для припинення правопорушення у пря-
мому ефірі».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами 
дванадцятим — сімнадцятим;

частину восьму статті 72 після абзацу шостого доповнити двома новими абзаца-
ми такого змісту:

«пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Ро-
сійської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнен-
ня російського нацистського тоталітарного режиму в Україну;

глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти 
України, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних неза-
конних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпоряд-
кованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників 
окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та ін-

ші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими те-
риторіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопрого-
лошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупова-
них територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополчен-
ці», «ввічливі військові люди».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — одинадцятий вважати відповідно абзацами 
дев’ятим — тринадцятим;

5) у Законі України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 
2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямо-

вані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпе-
ки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпа-
лювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи лю-
дини, здоров’я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістично-
го (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, порушення рівноправнос-
ті громадян залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживан-
ня, за мовними або іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдову-
вання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федера-
ції проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадян-
ської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України; пропаганду ро-
сійського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації 
проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарно-
го режиму в Україну, забороняються»;

частину другу статті 18 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«У символіці громадського об’єднання не може використовуватися символіка ко-

муністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, симво-
ліка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

6) частину п’яту статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради 
України, 2016 р., № 2, ст. 17) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
3. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього 

Закону у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої норматив-
но-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 травня 2022 року
№ 2265-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 червня 2022 р. № 681 
Київ

Про затвердження 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

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Япо-

нії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Уря-
дом Японії щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на по-
літику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення, вчинену 7 черв-
ня 2022 р. у м. Токіо.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 червня 2022 р. № 682 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
Основних умов здійснення державних 

зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом 
залучення кредиту від Японського агентства  

міжнародного співробітництва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 

2022 році шляхом залучення кредиту від Японського агентства міжнародного співро-
бітництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. 
№ 547 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залу-
чення кредиту від Японського агентства міжнародного співробітництва», такі зміни:

цифри «13» замінити цифрами «78»;
після слова «кредитором» доповнити словами «із змінами та доповненнями до 

нього».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІСТКА 
про виклик Сотникова П. В.

Сотников Павло Вікторович, 23.12.1970 року народження, який 
на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території 
Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Лебедєва, буд. 3, кв. 104, актуальне міс-
це проживання якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 
276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 20.06.2022 в пері-
од часу з 15:00 до 19:00, до службового кабінету Донецької облас-
ної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях капітана юстиції Бурикіна В. В. (номер телефону 
+380664895274), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро,  
вул. Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру у 
кримінальному провадженні № 12022050000000159, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2022, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК 
України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 21.06.2022, 22.06.2022 та 
23.06.2022 в період часу з 15:00 до 19:00 для допиту в якості підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце виклику.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваного Борлова В. В.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська 09.06.2022 

надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022050030000122 від 13.03.2022 стосовно Борлова Володимира Во-
лодимировича, 18.12.1975 р.н., місце реєстрації: Донецька область, Мангушський район, 
смт Ялта, вул. Гагаріна, буд. 36 А, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Борлова В. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Борлов Володимир Володимирович, 18.12.1975 р.н., місце реєстрації: 

Донецька область, Мангушський район, смт Ялта, вул. Гагаріна, б. 36 А, у відповіднос-
ті до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 18.06.2022, 19.06.2022, 
20.06.2022 об 11:00 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Кра-
маторську, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Староказацька, буд. 52, 
для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувально-
го акту з додатками у кримінальному провадженні №62022050030000122 від 13.03.2022 
в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА 
про виклик Москвіна М. В.

Москвін Михайло Володимирович, 04.03.1970 року народження, 
який на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій терито-
рії Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, буд. 57, кв. 12, актуальне міс-
це проживання якого не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 
276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 20.06.2022 в пері-
од часу з 09:00 до 14:00, до службового кабінету Донецької облас-
ної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях капітана юстиції Бурикіна В. В. (номер телефону 
+380664895274), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро,  
вул. Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру у 
кримінальному провадженні № 12022050000000159, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2022, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК 
України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 21.06.2022, 22.06.2022 та 
23.06.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для допиту в якості підо-
зрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце виклику.



15 червня 2022 року, середа, № 131 www.ukurier.gov.ua 11

ДОКУМЕНТИ

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

ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІСТКА

Громадянин Російської Федерації Дударєв Олександр Во-
лодимирович, 03.05.1990 року народження, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
04, 05 та 06 липня 2022 року на 12:00 год. до Чернігівської 
обласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя 
Чорного, 9, тел./факс +380462651904 для вручення Вам по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, та здійснен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000029 від 16.05.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі не-
можливості прибути до слідчого за викликом у зазначений у 
повістці час Ви зобов’язані заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явлення. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК Укра-
їни.

ПОВЕСТКА
Гражданин Российской Федерации Дударев Александр 

Владимирович, 03.05.1990 года рождения, в соответствии 
с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходи-
мо явиться 04, 05 и 06 июля 2022 года на 12:00 в Чернигов-
скую областную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Кня-
зя Чорного, 9, тел./факс +380462651904, для вручения Вам 
уведомления о подозрении в совершении уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины,  
и проведения других процессуальных действий в уголовном 
производстве № 22022270000000029 от 16.05.2022 как по-
дозреваемого.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури Домашенко С. М. 

відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє 
про підозру Дударєву Олександру Володимировичу, 03.05.1990 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Кемеров-
ська область, м. Новокузнецьк, вул. Смірнова, 11-а, кв 31, громадянину Ро-
сійської Федерації у кримінальному провадженні № 22022270000000029 від 
16.05.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, тобто у порушенні зако-
нів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-
viklik-dudarjeva-ov-na-04072022-0507202206072022-original-ta-pereklad.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Прокурор отдела Черниговской областной прокуратуры Домашенко С. Н., 

в соответствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведом-
ляет Дударева Александра Владимировича, 03.05.1990 года рождения, заре-
гистрированного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 11-а, кв. 31, гражданина Российской Федера-
ции в уголовном производстве № 22022270000000029 від 16.05.2022 о по-
дозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК 
Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных 
международными договорами, согласие на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины. 

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения 
об осуществлении специального досудебного расследования» по ссылке 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-
viklik-dudarjeva-ov-na-04072022-0507202206072022-original-ta-pereklad.

№ 51-1602 впс 22
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє обвинуваче-
ного Безлєра І. М, захисника Шмуйлову І. М, потерпілих: Кудрявцева М. Д., 
Кудрявцеву О. С., Крайнікова К. М. та Крайнікову В. В., що ухвалою колегії 
третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 06 червня 2022 
року залишено без задоволення клопотання потерпілого Кудрявцева М. Д. 
про передачу кримінального провадження №12014051030001612 від 13 
серпня 2014 року № 243/8554/21 (51-1602 впс 22) за обвинуваченням Без-
лєра Ігора Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених п. 1, 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК Укра-
їни з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

З текстом ухвали колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кри-
мінального суду від 06 червня 2022 року (єдиний унікальний номер судо-
вої справи № 243/8554/21, (51-1602 впс22) можна ознайомитися в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reestr.court.gov.
uа/Review/104635367

Суддя Герман АНІСІМОВ

Школьній Надії Ігорівні, 10.02.1982 р.н. необхідно прибути 07 липня 2022 

року на 12 год. 30 хв. до Голосіївського районного суду м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал №3 (головуючий суд-

дя Первушина О. С.) для участі в підготовчому судовому засіданні у справі 

№752/28858/21 за її обвинуваченням у вчиненні кримінального правопору-

шення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Мерцалову Володимиру Вікторовичу, 18.09.1967 р.н., необхідно прибу-

ти 07 липня 2022 року на 13 год. 00 хв. до Голосіївського районного суду  

м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал № 3 (голо-

вуючий суддя Первушина О. С.) для участі в підготовчому судовому засідан-

ні у справі № 752/16515/18 за його обвинуваченням у вчиненні кримінально-

го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин 
України Єрьоменко Олександр Олександрович, 07.06.1969 р.н., на 10 годи-
ну 00 хвилин  22, 23 та 24 червня 2022 за місцезнаходженням Щастинської 
окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34, для вручення письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України у кримінальному прова-
дженні №42022132600000066 від 22.04.2022, допиту у якості підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Кравченко Гнат Валерійович, 14.08.1972 року народжен-

ня, уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, зареєстрований за 
адресою: м. Запоріжжя, провулок Прямий 8-а,  відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 21.06.2022 на 10 год 00 хв. 
до старшого детектива Національного антикорупційного бюро України, 
Пачевського Володимира Віталійовича, за адресою м. Київ, вул. В. Су-
рикова, 3  кабінет № 353, для допиту в статусі підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №12015100100003812 від 01.04.2015 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

10.06.2022 (судова справа № 757/13555/22-к) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017 стосовно підозрювано-
го Ніколаєва Дмитра Віталійовича, 28.03.1978 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України.

Прокурор у кримінальному провадженні № 42017000000000457 — 
прокурор Офісу Генерального прокурора Віктор БЕРЕЖНИК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Діденко Олександр Олександрович, 26.08.1984 

року народження, у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК 
України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні 
за № 42022131610000027 від 07.03.2022 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, вчинено-
го в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Діденко Олександр Олександрович, 26.08.1984 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 20, 21 та 22 червня 2022 року на 10:00 год. до Другого слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)-35-
24-122 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та 
здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000027 від 07.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України. 

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління

Державного бюро розслідувань, розташованого  
у місті Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Смалюга Олександр Борисович, 03.01.1986 ро-

ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022131610000027 від 07.03.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого: 

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Смалюга Олександр Борисович, 03.01.1986 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 20, 21 та 22 червня 2022 року на 10:00 год. до Другого слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)-35-
24-122 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та 
здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000027 від 07.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України. 

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління

Державного бюро розслідувань, розташованого  
у місті Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Крецу Олексій Олексійович, 11.09.1988 року 

народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022131610000027 від 07.03.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого: 

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Крецу Олексій Олексійович, 11.09.1988 року на-

родження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
20, 21 та 22 червня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)-35-24-122 для вручен-
ня вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні №42022131610000027 
від 07.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України. 

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління

Державного бюро розслідувань, розташованого  
у місті Краматорську Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Мануйленко Володимир Ігорович, 06.03.1998 

року  народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні 
№62022240010000088 від 21.04.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, 
тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканності, обороноздатності, державній, економічній та інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту, вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Мануйленко Володимир Ігорович, 06.03.1998 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися на 10:00 год. 21, 22 та 23  червня 2022 року до першого слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28) тел. роб. (0382) 
655175 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, до-
питу як підозрюваного та здійснення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні за №62022240010000088 від 21.04.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України. Неприбуття на виклик є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Осадчий Василь Валентинович, 02.08.1973 ро-
ку народження, уродженець міста Луганськ, зареєстрований та прожи-
ваючий за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Семи-
козівка, вул. ім. Уманського, буд. 228, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається 
у кримінальному провадженні № 12022130000000059 від 30.04.2022 до 
Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуванням 
за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 
5а (каб. № 6)на 17.06.2022 о 10:00, на 18.06.2022 о 10:00, на 19.06.2022 
о 10:00, на 20.06.2022 о 10:00 для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості підозрюваного, для 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: накладення грошового стягнення, 
можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудово-
го розслідування,здійсненняспеціального судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0668158693, 0972168699, 
kancelyariya@lugprok.gov.ua

Прокурор у кримінальному провадженні —
Заступник начальника відділу

Луганської обласної прокуратури Андрій ТКАЧУК

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                      15 червня 2022 року

Токарєв Микола Кирилович, 05.02.1954 року народження, проживаючий 
за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, вул. Цвєточна, 7, на під-
ставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000139 від 03.06.2022,повідомляється про підозру в до-
бровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконан-
ням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функ-
ції, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій тери-
торії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зо-
крема ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278КПК України викликається в якості підозрю-
ваного Токарєв Микола Кирилович, 05.02.1954 року народження, прожива-
ючий за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, вул. Цвєточна, 7, на 
19.06.2022 об 11 год., на 20.06.2022 об 11 год., на 21.06.2022 об 11 год. до 
Луганської обласної прокуратури, за адресою: вул. Соборна, 5а,м. Кропив-
ницький, Кіровоградська область (каб. № 6), для допиту в якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджені  
№ 42022130000000139 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА

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

Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, який народився 
02.05.1975 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ві-
льямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 22.06.2022 року о 13 годи-
ні 30хв, 29.06.2022 року о 14 год. 00 хв. в залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

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

Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 28.07.1969 року наро-
дження, громадянин України, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, 
буд. 10, кв. 10, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 22.06.2022 року об 11.00 год., 
27.06.2022 р. о 13.00 год. в залі судових засідань №231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно 

підозрюваного Кудрявцева І. В. у кримінальному провадженні  
№ 62022140040000032

23.05.2022 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області у справі №344/5849/22, надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№62022140040000032 від 18.04.2022, за підозрою Кудрявцева І. В. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Прокурор другого відділу  процесуального керівництва та підтримання  
публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення  
Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Володимир КОВАЛЬОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно 

підозрюваного Нещерета І. В. у кримінальному провадженні  
№ 62022140040000031

23.05.2022 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області у справі №344/5848/22, надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№62022140040000031 від 18.04.2022, за підозрою Нещерета І. В. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Прокурор другого відділу  процесуального керівництва та підтримання  
публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення  
Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Володимир КОВАЛЬОВ

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

 Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., проживаючого 
за адресою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845 та обвинува-
чений Пазинич Віктор Васильович, 15.06.1968 р.н., проживаючого за адресою: 
м. Севастополь, вул. Горпищенко, буд. 110, кв. 305 відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 23 червня 
2022 року о 13.00 годині в залі судових засідань № 130 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових 
засіданнях в якості обвинувачених.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Осіік Д. В.

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

Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович, який народився 
22 квітня 1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 
81, та обвинувачений Джуган Михайло Петрович, який народився 30 квітня 
1974 року, зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, 
м. Усть-Чорна, вул. Калініна 33, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликаються в судове засідання, яке відбудеться 22.06.2022 року о 10 
годині 00 хвилин, 11.07.2022 року о 10 годині 00 хвилин,18.07.2022 року о 
10 годині 00 хвилин, в залі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні в якості обвинувачених. 

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні 

№ 42022232230000082  від 09.05.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 
276, 278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про під-
озру Калиновській Тетяні Леонідівні, 28.08.1953 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваній Калиновській Тетяні Леонідівні, 28.09.1953 р.н., гро-

мадянці України, зареєстрованій за адресою: Херсонська область,  
м. Скадовськ, вул. Будьоного, буд. 229. Відповідно вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 16, 17, 18 червня 2022 ро-
ку в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий тери-
торіально розташований підрозділ Служби безпеки України, для учас-
ті у слідчих діях у кримінальному провадженні № 42022232230000082 
від 09.05.2022, за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладе-
ні у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000109 від 02.05.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278, 481 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру 
Швайко Сергію Миколайовичу, 16.10.1958 р.н., у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваному Швайко Сергію Миколайовичу, 16.10.1958 р.н., 

громадянці України, зареєстрованій за адресою: Херсонська область, 
м. Скадовськ, вул. Балтазарівська, буд. 33. Відповідно вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 16, 17, 18 червня 2022 
року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий тери-
торіально розташований підрозділ Служби безпеки України, для учас-
ті у слідчих діях у кримінальному провадженні № 22022230000000109 
від 02.05.2022, за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 3 ст. 110 КК України, та для проведення допиту підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

повідомляю, що 10.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 16.03.2022 за № 42022000000000377, за підозрою Гаспаряна А. С. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 442 
КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України складено письмове повідомлення про змі-
ну раніше повідомленої підозри, згідно якого Гаспарян Армен Сумбато-
вич, 04.07.1975 року народження, уродженець м. Москва, Російської Фе-
дерації проживаючий за адресою: Російська Федерація, м. Москва, гро-
мадянин Російської Федерації, підозрюється у вчиненні наступних кри-
мінальних правопорушень, а саме: публічних закликах до геноциду, а та-
кож виготовленні матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розпо-
всюдження та розповсюдженні таких матеріалів, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 442 КК України, публіч-
них закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ла-
ду та до захоплення державної влади, а також розповсюдженні матеріа-
лів із закликами до вчинення таких дій, із використанням засобів масової 
інформації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 109 КК України, публічних закликах до зміни меж території та 
державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної во-
рожнечі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
В соответствии с требованиями ст.ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК 

Украины, сообщаю, что 10.06.2022 в уголовном производстве, внесенном 
в ЕРДР 16.03.2022 под № 420220000000000377, за подозрением Гаспа-
ряна А.С. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 442, за признаками уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 
3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины составлено письменное уведомление об 
изменении ранее уведомленного подозрения, согласно которому Гаспа-
рян Армен Сумбатович, 04.07.1975 года, уроженец г. Москва, Российской 
Федерации проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 
гражданин Российской Федерации, подозревается в совершении следу-
ющих уголовных правонарушений, а именно: публичных призывах к ге-
ноциду, а также изготовлении материалов с призывами к геноциду с це-
лью их распространения и распространения таких материалов, то есть в 
совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 442 УК 
Украины, публичным призывам к насильственному изменению и сверже-
нию конституционного строя и к захвату государственной власти, а так-
же распространению материалов с призывами к совершению таких дей-
ствий, с использованием средств массовой информации, то есть в со-
вершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК 
Украины, публичных призывах к изменению границ территории и госу-
дарственной границы Украины, соединены с разжиганием национальной 
розни, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 110 УК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Гаспарян А.В., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 

України, викликається на 09 год. 00 хв. 20, 21 та 22 червня 2022 року до 
слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ Украї-
ни Михайлової Г.І. каб. №706 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000377 від 16.03.2022 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109, ч. 2 
ст. 110 КК України.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідо-
мляє про виклик обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.1 ст.266 та ч.2 ст.191 КК України Нікорови-
ча Михайла Олександровича, 25.07.1970 року народження, уроджен-
ця с. Біла Чортківського  району Тернопільської області, зареєстрова-
ного за адресою: с. Біла вул. Штокалівка, будинок 126, Чортківсько-
го району Тернопільської області, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 21 червня 2022 року о 12 год. 00 хв. в залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль,  
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Нікоровича М. О. у підготовче судове 
засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя П. Гуменний 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові 
засідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/98/2021) обвинува-
ченого Кондратюк Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце прожи-
вання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинувачено-
го Остапенко Віталія Олександровича, 11.02.1964 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемо-
ги, 41, кв. 46 по кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням Кондратюка С. В., Остапенка В. О. у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які 
відбудуться 16 червня 2022 року о 09-45 годині, 12 вересня 2022 ро-
ку о 10-00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені 
вважаються належним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

Оголошення про виклик у судове засідання 
Обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича 

Справа № 522/6460/17 
Провадження № 1-кп/496/149/22

Біляївський районний суд Одеської області викликає обвинуваченого Бонда-
ренко Костянтина Ігоровича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Мо-
лодіжна, 13) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 год.  
00 хв. 23 червня 2022 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або документ, 
який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться у приміщенні  
Біляївського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область,  
м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування даного 
оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду, кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи звертайтесь до канцеля-
рії суду за тел.:  063-367-29-14, Е-mail: inbox@bl.оd.соurt.gov.uа.

Суддя Валерій БУРАН

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

Обвинувачений Яковенко А. О., 07.03.1969 р.н., зареєстрованого за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 54, кв. 81 відповідно до 
вимог 297-5, 323 КПК України викликається у судові засідання, що відбу-
дуться 20 червня 2022 року о 12.00 годині у залі судових засідань № 130 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судових засіданнях в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Крім того обвинуваченому Яковенко А. О. роз’яснюється, що відповідно 
до ч. 2 ст. 31 КПК України кримінальне провадження в суді першої інстан-
ції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбав-
лення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у 
складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюєть-
ся колегіально судом у складі трьох суддів стосовно всіх обвинувачених, 
якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд.

Суддя Осіік Д. В.
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