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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Україна має отримати 

більше важкого 
озброєння. Союзники  

 з НАТО і партнери 
надали таку зброю  

  і нарощують  
ці зусилля».

Кошти на допомогу 
декларувати не потрібно

ПОЗИЦІЯ. Національне агентство з питань запобігання ко-
рупції заперечило необхідність декларування коштів, зібраних 
на допомогу армії чи постраждалим від війни, повідомляє Укрін-
форм.

«Після повномасштабного вторгнення рф в Україну більшість 
українців активно допомагають армії та людям, які змушені зали-
шити домівки через війну. Звичайно, багато посадовців та чле-
нів їхніх сімей теж долучені до збирання коштів на такі потреби. 
Тому до НАЗК надходять запитання: чи потрібно буде деклару-
вати такі кошти? Відповідаємо: ні, кошти, отримані з 24.02.2022, 
які було перераховано на ваш рахунок чи рахунок члена вашої 
родини для збору на потреби армії чи осіб, постраждалих від ві-
йни, не потрібно декларувати», — йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголосили, що отримані для таких цілей кошти не є 
особистим доходом декларанта та члена його сім’ї. Це вияв єд-
ності та згуртованості українського народу в боротьбі з рашист-
ськими загарбниками. У зв’язку із цим такі кошти не підлягають 
відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни в 
майновому стані.

17 511 злочинів 
агресії та воєнних злочинів 

зареєстрували правоохоронці  
від початку повномасштабного 

вторгнення рф в Україну 
АКТУАЛЬНО. Громади Полтавщини не шкодують коштів  
на відновлення місцевих автомобільних шляхів

Добрими дорогами 
швидше доїдемо  
до перемоги

Генсек НАТО про засідання Контактної групи 
«Рамштайн» у Брюсселі 
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ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

«Урядовий кур’єр» розповідає 
про успіхи волонтерського руху 
на Черкащині та формування 
потужного прошарку свідомих  
і відповідальних громадян

СУСПІЛЬСТВО

У Рівному в умовах війни 
відкрили величезну нову 
книгарню «Ранок» з великим 
вибором української 
літератури 5 

КУЛЬТУРА

Тернопільська художниця 
Наталія Басараб під 
час війни створює 
живописний цикл 
«Україночки»

Підтримку ветеранів потрібно осучаснити
ПІЛЬГИ. Міністерство у справах 

ветеранів проведе комплексний 
огляд соціальних гарантій для за-
хисників і захисниць, щоб узгоди-
ти їх із потребами сучасних вете-
ранів. Про це в ефірі марафону на-
ціональних телеканалів повідомив 
перший заступник міністра у спра-
вах ветеранів Олександр Порхун.

«Закон, відповідно до якого на-
дають соціальні гарантії ветера-
нам, було розроблено й ухвале-

но в 1990-ті роки. Тож він не зо-
всім відповідає реаліям сьогоден-
ня та потребам сучасних ветера-
нів, — наголосив він. — У березні 
цього року було ухвалено законо-
проєкт про проведення комплек-
сного огляду соціальних гарантій 
для ветеранів. Нині Мінветеранів 
у повному обсязі опрацьовує нор-
мативно-правові акти і постанови 
уряду, щоб запровадити комплек-
сний огляд. Після цього ми спіль-

ними зусиллями Міністерства у 
справах ветеранів та всіх силових 
відомств зможемо оцінити ті соці-
альні гарантії, які є дієвими, а та-
кож розпочати роботу над ство-
ренням новітніх підтримок захис-
ників».

Перший заступник міністра за-
значив, що нині ветерани корис-
туються певними соціальними га-
рантіями, зокрема пільгами на 
житлово-комунальні послуги, мож-

ливістю отримати послуги із пси-
хологічної та медичної реабіліта-
ції, санаторно-курортного лікуван-
ня. Однак система підтримки по-
требує осучаснення.

«Міністерство розробляє ду-
же важливу програму — пере-
хід з військової кар’єри на цивіль-
не життя. У неї входитиме перена-
вчання за державними програма-
ми, робота із психологами та реа-
білітологами. За допомогою комп-

лексу заходів під час повної реа-
білітації ветерана ми хочемо нада-
ти йому змогу здобути освіту, но-
вий фах і в подальшому праце-
влаштуватися», — розповів Олек-
сандр Порхун.

Він нагадав, що Мінветеранів, 
Міністерство внутрішніх справ і Мі-
ністерство оборони розпочали ро-
боту над розробленням системи 
соціальних гарантій та підтримки 
захисників і захисниць.

Інженери технагляду постійно перевіряють якість виконаних робіт
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Лубянов Сергій Володимирович, 

07.07.1976 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України, Вам повідомляється про підозру у кримінальному про-
вадженні № 42022000000000586 від 17.05.2022  у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кри-
мінального кодексу України, тобто у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади в незаконних правоохоронних орга-
нах, створених на тимчасово окупованій території.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лубянов Сергій Володимирович, 

07.07.1976 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ-
хідно з’явитися 20, 21 та 22 червня 2022 року о 10:00 год. до 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонець-
ку) Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення слід-
чих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42022000000000586 від 17.05.2022 у якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією  
у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного 

бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську  
Дмитро ГНАТУШКО

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя здійснюється процесуаль-
не керівництво у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002765 за підозрою Онищенко 
Тетяни Сергіївни, 29.03.1972 року народження 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна 
зрада). 

У межах зазначеного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для повідомлення про зміну ра-
ніше повідомленої підозри, відкриття матеріа-
лів досудового розслідування іншій стороні та 
вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 
110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюва-
ній Онищенко Тетяні Сергіївні, 29.03.1972 р.н. 
прибути до прокуратури Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, перший поверх) 17 червня 2022 року (з 
09:00 до 18:00) для проведення вказаних про-
цесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення  
спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-

кого суду Вінницької області від 13.06.2022 
(судова справа №127/11542/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосов-
но підозрюваного Горєлкіна Антона Вадимовича 
(Горелкина Антона Вадимовича), 22.01.1982 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення  
спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-

кого суду Вінницької області від 13.06.2022 
(судова справа №127/11545/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваної Данчікової Галини Інокен-
тіївни (Данчиковой Галины Иннокентьевны), 
13.08.1954 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення  
спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-

кого суду Вінницької області від 13.06.2022 
(судова справа №127/11517/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні 
№22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно 
підозрюваного Демченка Івана Івановича (Дем-
ченка Ивана Ивановича), 27.09.1960 року наро-
дження, 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 місь-

кого суду Вінницької області від 13.06.2022 
(судова справа №127/11548/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні 
№22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно 
підозрюваного Іванова Максима Євгенійовича 
(Иванова Максима Евгеньевича),  23.05.1987 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, 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 облас-

ті від 13.06.2022 (судова справа №127/11992/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрюва-
ного Станкевича Юрія Аркадійовича (Станкевича Юрия Аркадьевича), 
24.07.1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, 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 облас-

ті від 13.06.2022 (судова справа №127/12003/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 стосовно підозрювано-
го Дроздова Олександра Сергійовича (Дроздова Александра Сергееви-
ча), 01.11.1970 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання в якості обвину-
ваченої Бондарчук Ірину Юріївну, 27.10.1973 року народження, зареєстровану за адре-
сою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Дарвіна, 19 кв. 2, в рамках кримінального 
провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 23 червня 2022 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229, головуючий суддя Гоменюк О. Ю.

Наслідки неявки обвинуваченого, який викликається, в судове засідання передбаче-
ні статтями 139,323 КПК. України.

У разі неявки в судове засідання особи, яка викликається, така особа зобов’язана по-
відомити суд про причини неявки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення  
спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 13.06.2022 (судова справа 
№127/11550/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Солодовнікова Івана Олек-
сандровича (Солодовникова Ивана Александрови-
ча), 09.04.1985 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення  
спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 13.06.2022 (судова спра-
ва №127/11565/22) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Зубарєва Вікто-
ра Владиславовича (Зубарева Виктора Владиславо-
вича), 20.02.1961 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 
КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення  
спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського су-
ду Вінницької області від 13.06.2022 (судова справа 
№127/11538/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Єфімова Віталія Борисови-
ча (Ефимова Виталия Борисовича), 04.04.1940 ро-
ку 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 су-
ду Вінницької області від 13.06.2022 (судова справа 
№127/12047/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваної Дрожжиної Юлії Миколаїв-
ни (Дрожжиной Юлии Николаевны), 01.03.1990 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ДОКУМЕНТИ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального досудового 
розслідування

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. За-
поріжжя 13.06.2022 у справі № 331/1041/22 проваджен-
ня № 1кс/331/522/2022 винесено ухвалу про дозвіл на 
проведення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22022080000000036 від 
04.03.2022 за підозрою громадян російської федера-
ції Домбровського Олексія Юрійовича, 09.11.1975 р.н., 
Довганя Сергія Миколайовича, 15.12.1971 р.н., Лукачо-
ва Юрія Миколайовича, 28.08.1974 р.н. Решетнєва Олек-
сія Олексійовича, 09.05.1977 р.н. та Ахмедханова Мурад-
хана Алдерхановича, 24.08.1987 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2  
ст. 438 КК України.

Прокурор відділу Запорізької обласної 
прокуратури Сергій НЕСТЕРЕНКО 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Коніщев Олександр Олександрович, 17.09.1989 року 

народження, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам пові-
домляється про підозру у кримінальному провадженні № 12022000000000278 
від 06.04.2022 у скоєнні порушень законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов›язковість яких надана Верховною 
Радою України, вчинених без попередньої змови групою осіб, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Коніщев Олександр Олександрович, 17.09.1989 року 

народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуаль-
ного кодексу України Вам необхідно з’явитися 16, 17 та 20 червня 2022 року 
об 11 годині 00 хвилин до старшого слідчого в особливо важливих справах 
1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) 
управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України капітан 
поліції Іщука Максима Григоровича в каб. № 512 приміщення Головного слід-
чого управління НП України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. В. Ло-
бановського, 51, для допиту в якості підозрюваного, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022000000000278 
від 06.04.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Лігінчук Антон Сергійович, 06.10.1985 року народжен-

ня, відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 12022000000000278 від 
06.04.2022 у скоєнні порушень законів та звичаїв війни, що передбачені між-
народними договорами, згода на обов›язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, вчинених без попередньої змови групою осіб, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Лігінчук Антон Сергійович, 06.10.1985 року народжен-

ня, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, Кримінального процесуального ко-
дексу України Вам необхідно з’явитися 16, 17 та 20 червня 2022 року 0 14 го-
дині 00 хвилин до старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го від-
ділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управ-
ління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного кон-
флікту Головного слідчого управління Національної поліції України капітан по-
ліції Іщука Максима Григоровича в каб. № 512 приміщення Головного слідчо-
го управління НП України, що знаходиться за адресою м. Київ, просп. В. Ло-
бановського, 51, для допиту в якості підозрюваного, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022000000000278 
від 06.04.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 червня 2022 р. № 674 
Київ

Про внесення зміни до Порядку  
проведення випробувань зразків озброєння та 

військової техніки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової тех-

ніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р.  
№ 159 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 20, ст. 853), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 червня 2022 р. № 674

ЗМІНА, 
що вноситься до Порядку проведення випробувань зразків  

озброєння та військової техніки

Доповнити Порядок розділом такого змісту:

«Особливості модернізації (переобладнання) озброєння  
та військової техніки у період воєнного стану

17. У період воєнного стану державний замовник має право прийняти рішення 
про необхідність проведення робіт з модернізації (переобладнання) озброєння та вій-

ськової техніки, у тому числі до створення нових зразків озброєння та військової тех-
ніки, під час ремонту (обслуговування) такого озброєння та техніки.

18. Виконання робіт з модернізації (переобладнання) озброєння та військової тех-
ніки, передбачених у пункті 17 цього Порядку, здійснюється на підставі технічного 
завдання, розробленого державним замовником, яке повинно визначати основні ви-
моги до зразка озброєння та військової техніки, обсяги виконання робіт та вид (об-
сяги) випробувань.

19. Рішення щодо прийняття на озброєння (постачання) модернізованих (переоб-
ладнаних) зразків озброєння та військової техніки (у тому числі нових зразків озбро-
єння та військової техніки, створених у результаті модернізації (переобладнання) 
приймається після припинення або скасування воєнного стану відповідно до визна-
ченого законодавством порядку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 467-р 
Київ

Про звільнення Кузьменкова О. О.  
з посади першого заступника Голови Державного 

агентства водних ресурсів України
Звільнити Кузьменкова Олексія Олександровича з посади першого заступника Го-

лови Державного агентства водних ресурсів України у зв’язку з переходом на іншу 
роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 468-р 
Київ

Про призначення Кузьменкова О. О. Головою 
Державного агентства водних ресурсів України

Призначити Кузьменкова Олексія Олександровича Головою Державного агент-
ства водних ресурсів України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного 
стану з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2022 р. № 469-р 
Київ

Про призначення Латиш Н. С. першим заступником 
Голови Державного агентства водних ресурсів 

України
Призначити Латиш Наталію Сергіївну першим заступником Голови Державного 

агентства водних ресурсів України з дати початку фактичного виконання нею поса-
дових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєн-
ного стану з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Володіна Вячеслава Вікторовича, 04.02.1964 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 

Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 11 год. 00 хв. 28, 29, 
30 червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. 
Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрю-
ваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а та-
кож проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 
28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бортнікова Олександра Васильовича, 15.11.1951 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 

137 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 09 год. 00 хв. 
28, 29, 30 червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як 
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, 
а також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 
від 28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Бортнікову Олександру Васильовичу, 
15.11.1951 року народження, уродженцю м. Пермь, гро-
мадянину Російської Федерації, місце роботи: Російська 
Федерація, м. Москва, вул. Велика Лубянка, буд. 1/3, у 
кримінальному провадженні № 22022000000000124 від 
28.03.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 
ст. 110 КК України — тобто у тому, що він будучи пред-
ставником влади, здійснив виловлювання, які спрямова-
ні на спонукання і схиляння до вчинення умисних дій з 
метою зміни меж території та державного кордону Укра-
їни на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Колокольцева Володимира Олек-
сандровича, 11.05.1961 року народження, уродженця м. 
Нижній Ломов Пензенської області, громадянина Росій-
ської Федерації, адреса місця роботи: Російська Феде-
рація, м. Москва, вул. Житня, буд. 16, у кримінальному 
провадженні № 22022000000000124 від 28.03.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК 
України — тобто у тому, що він будучи представником 
влади, здійснив висловлювання, які спрямовані на спо-
нукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою змі-
ни меж території та державного кордону України на по-
рушення порядку, встановленого Конституцією України, 
які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокуро-
ра Клещенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 
135, 276, 277-279 КПК України повідомляє про змі-
ну раніше повідомленої підозри Наришкіна Сергія Єв-
геновича, 27.10.1954 року народження, уроджен-
ця м. Ленінград РРФСР, громадянина Російської Фе-
дерації, адреса місця роботи: Російська Федерація,  
м. Москва, Стара площа, 4, у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000124 від 28.03.2022 про те, що він під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України — тоб-
то у тому, що він будучи представником влади, здійснив 
висловлювання, які спрямовані на спонукання і схилян-
ня до вчинення умисних дій з метою зміни меж терито-
рії та державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, які призвели до 
тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше пові-
домленої підозри Щоголева Ігоря Олеговича, 10.11.1965 
року народження, уродженця м. Вінниця, громадяни-
на Російської Федерації, адреса місця роботи: Російська 
Федерація, м. Москва, вул. Стара площа, 4, у криміналь-
ному провадженні № 22022000000000124 від 28.03.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 
КК України — тобто у тому, що він будучи представни-
ком влади, здійснив висловлювання, які спрямовані на 
спонукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою 
зміни меж території та державного кордону України на 
порушення порядку, встановленого Конституцією Укра-
їни, які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Володіну Вячеславу Вікторовичу, 
04.02.1964 року народження, уродженцю н.п. Олексіївка, 
Хвалинського району Саратовської області РРФСР, гро-
мадянину Російської Федерації, місце роботи: Російська 
Федерація, м. Москва, вул. Мохова, буд. 7, у криміналь-
ному провадженні № 22022000000000124 від 28.03.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 
КК України — тобто у тому, що він будучи представни-
ком влади, здійснив виловлювання, які спрямовані на 
спонукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою 
зміни меж території та державного кордону України на 
порушення порядку, встановленого Конституцією Укра-
їни, які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 
276, 277-279 КПК України повідомляє про зміну рані-
ше повідомленої підозри Матвієнко Валентину Іванівну,  
07.04.1949 року народження, уродженку с. Шепетівка, 
Кам’янець-Подільської області, громадянці Російської 
Федерації, місце роботи: Російська Федерація, м. Мо-
сква, вул. Большая Дмитровка, буд. 1, у кримінальному 
провадженні № 22022000000000124 від 28.03.2022 про 
те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК 
України — тобто у тому, що вона будучи представником 
влади, здійснила висловлювання, які спрямовані на спо-
нукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою змі-
ни меж території та державного кордону України на по-
рушення порядку, встановленого Конституцією України, 
які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Патрушеву Миколі Платоновичу, 
11.07.1951 року народження, уродженця м. Ленінград 
РРФСР СРСР, громадянину Російської Федерації, місце 
проживання невідоме, робоча адреса: Російська Феде-
рація, м. Москва, вул. Житня, буд. 16, у кримінальному 
провадженні № 22022000000000124 від 28.03.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК 
України — тобто у тому, що він будучи представником 
влади, здійснив висловлювання, які спрямовані на спо-
нукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою змі-
ни меж території та державного кордону України на по-
рушення порядку, встановленого Конституцією України, 
які призвели до тяжких наслідків.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Київський апеляційний суд повідомляє обвинувачено-

го Януковича Віктора Федоровича, що ухвалою судді-до-
повідача судової палати з розгляду кримінальних справ 
Київського апеляційного суду від 23 травня 2022 року за-
кінчена підготовка та призначений розгляд провадження 
за апеляційною скаргою захисника Корнаги Олександра 
Ігоровича на ухвалу Оболонського районного суду м. Ки-
єва від 15 лютого 2022 року, якою відмовлено у задово-
ленні клопотання Януковича Віктора Федоровича про по-
новлення строку на апеляційне оскарження вироку Обо-
лонського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 ро-
ку у справі № 756/4855/17 — на 16 годин 00 хвилин 23 
червня 2022 року у відкритому судовому засіданні в при-
міщенні Київського апеляційного суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Солом’янська, 2-А.

Суддя С. В. Гладій

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Золотова Віктора Васильовича, 
27.01.1954 року народження, уродженця м. Сасово Ря-
занської області РРФСР СРСР, громадянину Російської 
Федерації, , адреса місця роботи: Російська Федерація, 
м. Москва, вул. Червоноказарменна, 9а, у кримінальному 
провадженні № 22022000000000124 від 28.03.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК 
України — тобто у тому, що він будучи представником 
влади, здійснив висловлювання, які спрямовані на спо-
нукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою змі-
ни меж території та державного кордону України на по-
рушення порядку, встановленого Конституцією України, 
які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Медведєва Дмитра Анатолійовича, 
14.09.1965 року народження, уродженця м. Ленінград, 
громадянина Російської Федерації, місце роботи: Росій-
ська Федерація, м. Москва, провулок Іпатьєвський 4, у 
кримінальному провадженні № 22022000000000124 від 
28.03.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27  
ч. 3 ст. 110 КК України — тобто у тому, що він буду-
чи представником влади, здійснив висловлювання, які 
спрямовані на спонукання і схиляння до вчинення умис-
них дій з метою зміни меж території та державного кор-
дону України на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, які призвели до тяжких наслідків.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Кле-
щенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 
277-279 КПК України повідомляє про зміну раніше пові-
домленої підозри Шойгу Сергія Кужугетовича, 21.05.1955 
року народження, уродженця м. Чадан Тувинської авто-
номної області РРФСР СРСР, громадянина Російської 
Федерації, адреса місця роботи: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Знамянка, 19, у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000124 від 28.03.2022 про те, що він під-
озрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України — тоб-
то у тому, що він будучи представником влади, здійснив 
висловлювання, які спрямовані на спонукання і схилян-
ня до вчинення умисних дій з метою зміни меж терито-
рії та державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, які призвели до 
тяжких наслідків.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
усім зацікавленим особам та кредиторам

Повідомляємо, що 26 травня 2022 року учасни-
ком ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АТП-15101» 
(код ЄДРПОУ: 35818426) прийнято рішення про при-
пинення діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«АТП-15101» шляхом ліквідації. Головою Ліквіда-
ційної комісії призначено Пасечник Ганну Олексіївну. 
Строк заявлення вимог кредиторів два місяці. Заяв-
лені вимоги кредиторів задовольняються в порядку 
черговості згідно ст. 112 Цивільного кодексу Украї-
ни. Вимоги кредиторів направляти за адресою: Укра-
їна, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, 12.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Золотова Віктора Васильовича, 27.01.1954 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 

Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 12 год. 00 хв. 28, 
29, 30 червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підо-
зрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а 
також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 
28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Медведєва Дмитра Анатолійовича, 14.09.1965 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 

Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 16 год. 00 хв. 28, 
29, 30 червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підо-
зрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а 
також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 
28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Матвієнко Валентину Іванівну, 07.04.1949 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-

мінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 17 год. 00 хв. 28, 29, 30 
травня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваної у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а також прове-
денні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Наришкіна Сергія Євгенійовича, 27.10.1954 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 

Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 14 год. 00 хв. 28, 
29, 30 червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підо-
зрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а 
також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 
28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Патрушева Миколи Платоновича, 11.07.1951 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-

мінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 28, 29, 30 
червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. 
Різницька, 13/15, кабінет 1408Б, тел. (044)-596-70-33 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а також проведенні ін-
ших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчо-
го, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — зазда-
легідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, триман-
ня під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-
го рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні обставини) 
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які 
об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, 
на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/
або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Вер-
ховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Відповідно до п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу 
поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за 
межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної опе-
рації.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на тери-

торії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. Викли-
каній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкодування ви-
трат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про виклик особи, 
яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не пізніше шістде-
сяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї не 
може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосовані інші 
заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу кримі-
нального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке інше кри-
мінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Україну). Сто-
совно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державного кор-
дону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затриманий, 
стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок лише за зло-
чин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Колокольцева Володимира Олександровича, 11.05.1961 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135, 137 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 13 год. 00 
хв. 28, 29, 30 червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як 
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, 
а також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 
від 28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шойгу Сергія Кужугетовича, 21.05.1955 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-

мінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 15 год. 00 хв. 28, 29, 30 
червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а також прове-
денні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 
виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, 
та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щоголева Ігоря Олеговича, 10.11.1965 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримі-

нального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 18 год. 00 хв. 28, 29, 30 
червня 2022 року до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України, а також прове-
денні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022000000000124 від 28.03.2022.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — 
заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причинами неявки особи на виклик є: 1) затримання, три-
мання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові дії, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини) 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу в результаті відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово покинути цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачено наслідки неявки на виклик:
 1. Якщо підозрюваний, щодо якого здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано при-
від.

 5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, ви-
знаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Статтею 566 КПК України передбачено спосіб виклику особи, яка перебуває за межами України:
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на те-

риторії України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. 
Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкоду-
вання витрат, пов’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про ви-
клик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не 
пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї 
не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосова-
ні інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке ін-
ше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в’їзді в Украї-
ну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державно-
го кордону України у зв’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затри-
маний, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок ли-
ше за злочин, зазначений у повістці.

3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, ма-
ючи таку можливість, протягом п’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового пові-
домлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведен-
ні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Олександр КЛЕЩЕНКО
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Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Ки-
єві та Київській області здійснюється досудо-
ве розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22021101110000118, внесеному до ЄРДР 
19.05.2021, за ознаками вчинення злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. 13.06.2022 у вка-
заному кримінальному провадженні повідомлено 
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 258-5 КК України громадянку України Єпанчину 
Катерину Валентинівну, 22.11.1959 р. н. Також Вам 
необхідно з’явитися до СУ ГУ СБ України у м. Києві 
та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) об 
14 год. 00 хв. 20.06.2022, об 14 год. 00 хв. 21.06.2022, 
об 14 год. 00 хв. 22.06.2022. для допиту Вас як під-
озрюваного у вказаному кримінальному проваджен-
ні. Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані в ст.ст. 138, 139 КПК України

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається громадянин України Міняйлов Сергій 
Анатолійович, 06.05.1982 р.н., о 10 годині 00 хви-
лин 20, 21 та 22 червня 2022 року до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, для вру-
чення письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному прова-
дженні №42022132590000019 від 11.04.2022, допи-
ту у якості підозрюваного, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викли-

кається громадянин України Лещеок Володимир Бо-
рисович, 27.05.1972 р.н., о 10 годині 00 хвилин 20, 
21 та 22 червня 2022 до Луганської обласної проку-
ратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5а, для вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№22022130000000156 від 14.05.2022, допиту у якос-
ті підозрюваного, а також проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у зазначеному кримінальному 
провадженні. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викли-

кається громадянка України Ярова Ольга Олексіївна, 
30.11.1971 р.н., на 10 годину 00 хвилин 22, 23 та 24 черв-
ня 2022 за місцезнаходженням Щастинської окружної 
прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34, для 
вручення письмового повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, у кри-
мінальному провадженні №42022132600000029 від 
04.04.2022, допиту у якості підозрюваної, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України. 

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області 
здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22021101110000118, внесеному до ЄРДР 19.05.2021, за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. 13.06.2022 
у вказаному кримінальному провадженні  повідомлено про підозру у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України громадяни-
на України Ємцева Віктора Івановича, 30.03.1971 р. н. Також Вам не-
обхідно з’явитися до СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області 
(м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) об 11 год. 00 хв. 20.06.2022, об 11 год. 
00 хв. 21.06.2022, об 11 год. 00 хв. 22.06.2022. для допиту Вас як підо-
зрюваного у вказаному кримінальному провадженні. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані в ст.ст. 138, 
139 КПК України

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 28.06.2022 о 13.00 відбудеться розгляд кримінального 
провадження за обвинуваченням Марченка С. М. Підготовче засідан-
ня 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 ініціюватиметь-
ся спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Марчен-
ка С. М.

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

Втрачене посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (категорії 1), серії А № 147687 С 
від 14.01.2011 року видане Київською обласною державною 

адміністрацією на ім’я Ятченко Андрія Сергійовича, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Повідомлення про підозру від 10.06.2022 у кримінальному прова-
дженні № 42022112200000298 від 14.04.2022 стосовно Фролкіна Да-
ниїла Андрійовича, 19 липня 2001 року народження, підозрюваного 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Фролкіна Д. А. 

Підозрюваний Фролкіна Даниїла Андрійовича, 19 липня 2001 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація,  
м. Хабаровськ, вул. Дикопольцева, буд. 35, кв. 26, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 20.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні № 42022112200000298 за  
ч. 1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудо-
вого розслідування до слідчого слідчого управління Головного управ-
ління СБ України у м. Києві та Київській області Гримака Андрія Олек-
сандровича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхід-
но мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні 
№ 42022112200000298 — прокурор Києво-Святошинської 

окружної прокуратури Олександр КУХАРУК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Повідомлення про підозру від 10.06.2022 у кримінальному прова-
дженні № 42022112200000298 від 14.04.2022 стосовно Фролкіна Да-
ниїла Андрійовича, 19 липня 2001 року народження, підозрюваного 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Фролкіна Д. А. 

Підозрюваний Фролкіна Даниїла Андрійовича, 19 липня 2001 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація,  
м. Хабаровськ, вул. Дикопольцева, буд. 35, кв. 26, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 19.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрю-
ваному у кримінальному провадженні № 42022112200000298 за  
ч. 1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудо-
вого розслідування до слідчого слідчого управління Головного управ-
ління СБ України у м. Києві та Київській області Гримака Андрія Олек-
сандровича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхід-
но мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні 
№ 42022112200000298 — прокурор Києво-Святошинської 

окружної прокуратури Олександр КУХАРУК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Повідомлення про підозру від 10.06.2022 у кримінальному про-
вадженні № 42022112200000298 від 14.04.2022 стосовно Атантаєва 
Чингіза Єргешевича, 05 липня 1984 року народження, підозрювано-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 
КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Атантаєва Ч. Є. 

Підозрюваний Атантаєв Чингіз Єргешевич, 05 липня 1984 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Мага-
данська обл., м. Магадан, вул. Пролетарська, буд. 81, кв. 90,, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального ко-
дексу України, Вам необхідно з’явитися 19.06.2022 о 12 год. 00 хв. як 
підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000298 
за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудо-
вого розслідування до слідчого слідчого управління Головного управ-
ління СБ України у м. Києві та Київській області Гримака Андрія Олек-
сандровича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхід-
но мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні 
№ 42022112200000298 — прокурор Києво-Святошинської 

окружної прокуратури Олександр КУХАРУК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

Повідомлення про підозру від 10.06.2022 у кримінальному про-
вадженні № 42022112200000298 від 14.04.2022 стосовно Атантаєва 
Чингіза Єргешевича, 05 липня 1984 року народження, підозрювано-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 
КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Атантаєва Ч. Є. 

Підозрюваний Атантаєв Чингіз Єргешевич, 05 липня 1984 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Мага-
данська обл., м. Магадан, вул. Пролетарська, буд. 81, кв. 90,, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального ко-
дексу України, Вам необхідно з’явитися 20.06.2022 о 12 год. 00 хв. як 
підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000298 
за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудо-
вого розслідування до слідчого слідчого управління Головного управ-
ління СБ України у м. Києві та Київській області Гримака Андрія Олек-
сандровича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхід-
но мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні 
№ 42022112200000298 — прокурор Києво-Святошинської 

окружної прокуратури Олександр КУХАРУК

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Безлєру Ігорю Миколайо-
вичу, 30.01.1963 року народження, останнє відоме місце проживання: 
Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Тургенєва, 20, 
кв. 70 необхідно з’явитися 20.06.2022 о 12:00 год., 21.06.2022 о 12:00 
год. до прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 
за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406 для отримання повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному про-
вадженні № 12014230040001193 від 20.03.2014 та проведення інших 
процесуальних дій.

У зв’язку із здійсненням спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 32014080000000003 від 09.01.2014 ін-
формуємо, що ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного 
суду від 30.05.2022 відкрито апеляційне провадження за апеляційни-
ми скаргами захисників обвинуваченого Рачкова А.В. та прокурора на 
вирок Вищого антикорупційного суду від 20.04.2022 за обвинувачен-
ням Рачкова Андрія Володимировича, 31.03.1978 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Суддя Дмитро МИХАЙЛЕНКО

Втрачене посвідчення учасника бойових дій (УБД) 

серія ЮА №037805 видане на ім’я Ємець Владислав Олександрович, 

вважати недійсним.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Кулигіній Ользі Іванівні, 
14.09.1972 року народження, останнє відоме місце проживання: ро-
сійська федерація, м. москва, проспект ленінський, 43 корп. 9 кв. 17 
необхідно з’явитися 20.06.2022 об 11:00 год., 21.06.2022 об 11:00 
год. до прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 
за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406 для отримання повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному про-
вадженні № 12014230040001193 від 20.03.2014 та проведення інших 
процесуальних дій.

На основании ст. ст. 133, 135 УПК Украины, Кулыгиной Ольге Ива-
новне, 14.09.1972 года рождения, г. москва, проспект ленинский, 43, 
корп. 9, кв. 17  нужно явиться 20.06.2022 в 11:00 часу по Киевско-
му времени, 21.06.2022 в 11:00 часу по Киевскому времени в про-
куратуру Автономной Республики Крым и г. Севастополя по адресу:  
г. Киев, ул. Деловая, 24, каб. 406 для получения сообщения об из-
менении ранее сообщённого подозрения в уголовном производстве  
№ 12014230040001193 от 20.03.2014 и проведении иных 
следственных действий.

Втрачене посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської  
катастрофи серії Д 310113. Від 01.07.2008. Видане Київською  
облдержадміністрацією на ім’я Харитончук Діана Андріївна,  

вважати недійсним.
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