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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МИКОЛА СОЛЬСЬКИЙ:
«Ми не можемо вивезти 

торішній урожай,  
ми не можемо зібрати  

 і вивезти поточний, 
і, очевидно, аграрії не 
дуже захочуть сіяти 

наступний».

Євробачення-2023 
Україна не прийматиме 

БЕЗПЕКА. Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний 
конкурс Євробачення 2023 року відбудеться не в Україні. Органі-
затори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можли-
вість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни 
посів друге місце, повідомляє «Українська правда».

«EBU хоче подякувати UA.Суспільне за його щиру співпрацю 
та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів 
після перемоги Kalush Orchestra’s 14 травня в Турині та поділи-
тися своїм сумом і розчаруванням із приводу того, що конкурс 
наступного року не можна проводити в Україні.

Унаслідок цього рішення, відповідно до правил і для забез-
печення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з 
ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне прове-
дення конкурсу Євробачення-2023 у Сполученому Королівстві».

У EBU зазначили, що хотіли, аби перемога України позначи-
лася на конкурсі наступного року: «Це буде для нас пріоритетом 
у наших обговореннях з можливими господарями».

1 млрд дол. 
надійшло до держбюджету України  

від Канади. Строк погашення  
кредиту — 10 років, процентна  

ставка — 1,69% річних 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. На виконання доручення 
Президента уряд ухвалив рішення про припинення з 1 липня 
чинності угоди з рф про безвізові поїздки

Візовий режим  
для громадян агресора

Міністр аграрної політики та продовольства про те,  
що російська війна може позбавити світ трьох 
українських врожаїв

2

3 4 
НАДІЙНА ЗМІНА

Скрипаль-віртуоз Олег Криса: 
весь світ зрозумів,  
що коїть російська армія,  
що від росії не можна  
чекати добра

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Молодіжний гуманітарний 
штаб у Покровську на 
Донеччині став прикладом 
ефективної діяльності 
волонтерів

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

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

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

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

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

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

СПРАВА «ГОРБАЧОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GORBACHOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 14693/20 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання їх під вартою під 
час досудового розслідування. Деякі заявники також висували інші скарги за Кон-
венцією.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зауважив, що загальні принци-
пи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під 
час провадження, гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені у низці 
його попередніх рішень. Посилаючись на свою практику, зокрема рішення у спра-

вах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», Європейський суд дій-
шов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявників під вартою під час до-
судового розслідування була надмірною, та констатував порушення пункту 3 стат-
ті 5 Конвенції. 

Стосовно інших скарг деяких заявників Європейський суд дійшов висновку, що 
ці скарги також свідчать про порушення Конвенції з огляду на висновки у згадано-
му рішенні у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine) та у рішенні у 
справі «Г.Б. та інші проти Туреччини» (G.B. and Others v. Turkey), і констатував пору-
шення пункту 4 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у 

зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудового розслідування;
4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, вису-

нутими за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у роз-
мірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

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

повідомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000014 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Кулік Бро-
ніслав Вікторович, 04.09.1985 р.н., адреса проживання: Запорізька 
область, місто Бердянськ, вулиця Черняховського, будинок 19/2, 
будучи громадянином України вчинив державну зраду, тобто умис-
ні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканності, обороноздатності, державній, економічній чи інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Кулік Броніслав Вікторович, 04.09.1985 р.н., адреса проживання: 

Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Черняховського, бу-
динок 19/2, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на 11 
год. 00 хв. 21.06.2022, на 11 год. 00 хв. 22.06.2022, на 11 год. 00 хв. 
23.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної про-
куратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 
буд. 29а, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

повідомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000014 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Аврамчук 
Олександр Миколайович, 27.06.1978 р.н., адреса проживання: За-
порізька область, місто Бердянськ, вулиця Морозова, будинок 5, 
квартира 47, будучи громадянином України вчинив державну зра-
ду, тобто умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній ціліс-
ності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік во-
рога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Аврамчук Олександр Миколайович, 27.06.1978 р.н., адреса про-

живання: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Морозова, 
будинок 5, квартира 47, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК 
України, на 10 год. 00 хв. 22.06.2022, на 10 год. 00 хв. 23.06.2022, 
на 10 год. 00 хв. 24.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізь-
кої обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дра Матросова, буд. 29а, для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 62022080010000014 від 16.04.2022 за 
ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій.

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

повідомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні, внесе-
ному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000014 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Колесніков 
Олександр Вадимович, 02.08.1979 р.н., адреса проживання: Запо-
різька область, місто Бердянськ, вулиця Ковалевської, будинок 23, 
будучи громадянином України вчинив державну зраду, тобто умис-
ні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканності, обороноздатності, державній, економічній чи інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Колесніков Олександр Вадимович, 02.08.1979 р.н., адреса про-

живання: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Ковалев-
ської, будинок 23, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК Укра-
їни, на 12 год. 00 хв. 21.06.2022, на 12 год. 00 хв. 22.06.2022, на 
12 год. 00 хв. 23.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької 
обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра 
Матросова, буд. 29а, для допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 
2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій.

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

відомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000014 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з якою, Чехлатий Іван Геннаді-
йович, 25.06.1993 р.н., адреса проживання: Запорізька область, міс-
то Бердянськ, вулиця Руденка, будинок 88, квартира 44, будучи гро-
мадянином України вчинив державну зраду, тобто умисні дії на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці Укра-
їни шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в 
умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Чехлатий Іван Геннадійович, 25.06.1993 р.н., адреса проживання: 

Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Руденка, будинок 88, 
квартира 44, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на 12 
год. 00 хв. 22.06.2022, на 12 год. 00 хв. 23.06.2022, на 12 год. 00 хв. 
24.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокура-
тури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29а, 
для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 
62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

відомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000014 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з якою, Нікулін Роман Олексан-
дрович, 19.07.1985 р.н., адреса проживання: Запорізька область, міс-
то Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 26, квартира 100, бу-
дучи громадянином України вчинив державну зраду, тобто умисні дії 
на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканнос-
ті, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного кон-
флікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Нікулін Роман Олександрович, 19.07.1985 р.н., адреса проживання: 

Запорізька область, місто Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 
26, квартира 100, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на 
11 год. 00 хв. 22.06.2022, на 11 год. 00 хв. 23.06.2022, на 11 год. 00 хв. 
24.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокура-
тури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29а, 
для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 
62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

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

відомляю, що 15.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000014 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове 
повідомлення про підозру, згідно з якою, Погорелов Артем Микола-
йович, 09.06.1995 р.н., адреса проживання: Запорізька область, місто 
Бердянськ, вулиця Тольятті, будинок 24, будучи громадянином Укра-
їни вчинив державну зраду, тобто умисні дії на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, дер-
жавній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом пере-
ходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного 
стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Погорелов Артем Миколайович, 09.06.1995 р.н., адреса прожи-

вання: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Тольятті, бу-
динок 24, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на 10 
год. 00 хв. 21.06.2022, на 10 год. 00 хв. 22.06.2022, на 10 год. 00 хв. 
23.06.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокура-
тури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29а, 
для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 
62022080010000014 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Акатов Вадим Воло-

димирович, 07.08.1986 р.н., у відповіднос-
ті до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 42022131610000029 
від 08.03.2022, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кри-
мінального кодексу України, у дезертирстві, 
тобто самовільному залишенні місця служби 
з метою ухилитися від військової служби, вчи-
нене в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Акатов Вадим Володи-

мирович, 07.08.1986 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 23, 
24, 25 червня 2022 року о 10:30 год. до Дру-
гого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, тел. роб. (096)-063-
73-27) для проведення слідчих та процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 
42022131610000029 від 08.03.2022, як підо-
зрюваному. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 
138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)
майор Державного бюро розслідувань 

Олександр КОСТЮКОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бескровний Сер-

гій Іванович, 04.08.1993 року народження, 
у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України вам повідомляється про під-
озру у кримінальному провадженні за № 
42022131610000027 від 07.03.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого: 

- ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирстві, 
тобто самовільному залишенні місця служби 
з метою ухилитися від військової служби, вчи-
неного в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бескровний Сергій 

Іванович, 04.08.1993 року народження, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ-
хідно з’явитися 22, 23 та 24 червня 2022 ро-
ку на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Терито-
ріального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) 
тел. (099)-35-24-122 для вручення вам пові-
домлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
408 КК України та здійснення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 
42022131610000027 від 07.03.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України. 

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

Територіального управління
Державного бюро розслідувань,

розташованого у місті Краматорську  
Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Каряка Богдан Кос-

тянтинович, 21.04.2002 року народження ро-
ку народження, у відповідності до вимог ст.ст. 
111, 135, 278 КПК України вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному проваджен-
ні за № 42022131610000027 від 07.03.2022 у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого: 

- ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирстві, 
тобто нез’явлення на місця служби з метою 
ухилитися від військової служби, вчинене в 
умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Каряка Богдан Кос-

тянтинович, 21.04.2002 року народження, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ-
хідно з’явитися 22, 23 та 24 червня 2022 ро-
ку на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Терито-
ріального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) 
тел. (099)-35-24-122 для вручення вам пові-
домлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
408 КК України та здійснення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 
42022131610000027 від 07.03.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.  

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

Територіального управління
Державного бюро розслідувань,

розташованого у місті Краматорську  
Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Савченко Роман Олександрович, 14.07.1988 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам 
повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 
42022131610000029 від 08.03.2022, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, у 
дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухи-
литися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Савченко Роман Олександрович, 14.07.1988 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 23, 24, 25 
червня 2022 року о 09:30 год. до Другого слідчого відділу (з дислока-
цією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. 
Старокозацька, 52, тел. роб. (096)-063-73-27) для проведення слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022131610000029 
від 08.03.2022, як підозрюваному. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)
майор Державного бюро розслідувань  

Олександр КОСТЮКОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Біла-Кисельова Анна Анатоліївна, 25.04.1979 р.н., адреса проживан-

ня: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 31, кв. 25, відповідно до ви-
мог  ст. ст. 133, 135 КПК України, 23.06.2022 об 11 год. 00 хв. Вам не-
обхідно з’явитись до Офісу Генерального прокурора за адресою: м. Ки-
їв, вул. Московська, 8-а, кабінет 385 для отримання письмового повідо-
млення про підозру та допиту Вас як підозрюваної у кримінальному про-
вадженні, внесеному 11.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань під  № 62021000000000131. 

Звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик передбаче-
ні у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК України.

Прокурор першого відділу Офісу Генерального прокурора  
Ігор КОРЖЕНКО
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформаційне  
повідомлення  

АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про вне-

сення до Правил (договірних умов) обслуговування випла-
ти заробітної плати та інших виплат співробітникам клієн-
та в безготівковій формі в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) 
(далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті 
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у при-
міщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий 
кур’єр» № 59 від 01.04.2011 р., з усіма наступними змінами 
та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Викласти термін «Відомість» розділу Правил «ТЕРМІНИ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» в наступній редак-
ції:

 «Відомість» — інструкція Клієнта щодо виплати (розподі-
лу) Співробітникам переказаних Клієнтом грошових коштів 
відповідно до умов Договору, в тому числі відомість розпо-
ділу заробітної плати та інших виплат, що подається Клієн-
том разом з розрахунковим документом та містить реквізи-
ти, необхідні для здійснення перерахування коштів для ви-
плати заробітної плати та інших виплат.» 

2. Викласти термін «Законодавство з принципом екстрате-
риторіальності» розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТО-
ВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» в наступній редакції:  

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» —  
нормативно правові акти США, Європейського Союзу та ін-
ших країн світу, а також розпорядчі документи ООН та/або ін-
ших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Фран-
ції та/або на території країн присутності компаній BNP Paribas 
Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, роз-
міщено на сайті https://ukrsibbank.com), політики та прави-
ла Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впро-
вадження нормативно-правових актів, вказаних в цьому ви-
значенні.»

3. Викласти п.2.1.2. Правил в наступній редакції:
«2.1.2.  Протягом дії Договору здійснювати випуск Карток, 

випущених до Карткових рахунків, відкритих в Банку, на но-
вий термін. Випуск Карток до Карткових рахунків Співробіт-
ників, відкритих у Банку, на новий термін здійснюється для 
Співробітників, які згідно інформації, що Клієнт надає до 
Банку відповідно до вимог п.2.4.4. цих Правил, працюють у 
Клієнта. Видача Співробітникам нових Карток здійснюється 
Банком взамін Карток, термін дії яких закінчився. При цьо-
му, Банк залишає за собою право змінювати порядок випус-
ку Карток на новий термін.»

4. Викласти п. 2.1.5. Правил у наступній редакції:
«2.1.5. Відмовити у відкритті Карткових рахунків або закри-

ти Карткові рахунки тим Співробітникам, які бажають отри-
мувати виплати від Клієнта згідно з цим Договором в Банку 
та не пройшли ідентифікацію та/або не уклали відповідний 
договір про обслуговування Карткового рахунку та/або, як-
що Клієнт повідомив про звільнення Співробітника до укла-
дення Співробітником відповідного договору про обслугову-
вання Карткового рахунку та/або Клієнт повідомив про при-
пинення правовідносин за договором оренди землі, укладе-
ним між Клієнтом та Співробітником, до укладення Співро-
бітником відповідного договору обслуговування Картково-
го рахунку та/або наявність відносин із Співробітником су-
перечить Законодавству та/або Законодавству з принципом 
екстратериторіальності. У разі наявності коштів на закрито-
му Картковому рахунку вони перераховуються на відповід-
ний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані 
Співробітником за його першою вимогою з урахуванням ви-
мог законодавства України.»

5. Викласти п.2.3.9. Правил у наступній редакції:
«2.3.9. Для оперативної обробки Відомостей та переказу 

виплат Співробітникам на рахунки, відкриті в Банку та/або 
інших банках України, протягом дії Договору, але не пізніше 
робочого дня, що передує даті здійснення перерахування ви-
плат, передбачених цим Договором, на рахунки Співробітни-
ків, відкриті в Банку та/або інших банках України, подавати 
до Банку дані рахунків Співробітників, відкриті в інших бан-
ках (далі — Перелік зовнішніх рахунків):

- шляхом створення заявки на підключення рахунків за до-
помогою СДО, що засвідченіується КЕП уповноваженої осо-
би Клієнта та містить наступні дані про рахунки Співробіт-
ників: 

• ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової 
картки платника податків- фізичної особи ( або дев’ять нулів, 
якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код 
нерезиденту- отримувачу не присвоюється);

• ПІБ;
• номер Карткового рахунку;
• номер контактного телефону Співробітника;
• № ЗКП;
• серія (за наявності) та номер паспорта (заповнюється, як-

що фізична особа через свої релігійні переконання відмови-
лася від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків);

• визначення резидентності з обранням країни резидент-
ності, якщо Співробітник є нерезидентом;

- шляхом подання засобами електронної пошти підписа-
них КЕП уповноважених осіб Клієнта Реєстриів зовнішніх ра-
хунків (як первиннихі, так і щодо відомостей, що потребують 
змін, що необхідно додати, видалити) в електронному вигля-
ді за формою та у форматі, що визначені в Розділі 6 цих Пра-
вил у випадку, якщо надання інформації за допомогою СДО 
неможливе, або Клієнт не користується СДО. 

Зміни до Переліку зовнішніх рахунків, що подається за до-
помогою СДО, вносяться Клієнтом наступним чином:

- за необхідності внести зміни до відомостей щодо існуючо-
го запису про Співробітника та його Картковий рахунок Клієнт 
має спочатку подати заявку на відкріплення відповідного ра-
хунку, а потім подати заявку на підключення рахунків, дані по 
яким потребують корекції (змін);

- за необхідності додати до Переліку зовнішніх рахунків 
дані щодо певного Співробітника та його Карткового рахунку 
Клієнтом подається заявка на підключення певного рахунку;

- за необхідності видалити з Переліку зовнішніх рахунків 
дані щодо певного Співробітника та його Карткового рахун-
ку Клієнтом подається заявка на відкріплення певного рахун-
ку.»

6. Викласти п.2.4.4., п. 2.4.5. Правил в наступній редакції:
«2.4.4. В порядку, передбаченому Договором СДО, укладе-

ним між Сторонами, надавати (за допомогою СДО) до Бан-
ку інформацію згідно пунктів 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. та 2.3.9. 
цих Правил в електронному вигляді в установленому Бан-
ком форматі, у відповідності до Договору СДО підтверджену 
КЕП уповноважених осіб Клієнта. У випадках, коли надання 
інформації за допомогою СДО неможливе, або Клієнт не ко-
ристується СДО, надавати інформацію згідно пунктів 2.3.9., 
2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил в електронному вигляді за-
собами електронної пошти та на паперовому носії, завірено-
му підписами уповноважених осіб Клієнта. При цьому, Клієнт 
визнає достатнім та безпечним такий канал передачі інфор-
мації, що зазначена у п.2.3.9. — п. 2.4.3. цих Правил, як елек-
тронна пошта та приймає на себе ризики використання елек-
тронної пошти для передачі інформації, в т.ч. конфіденцій-
ної. В окремих випадках за відсутності технічної можливос-
ті, інформація в електронному вигляді згідно пунктів 2.3.9., 
2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил може не надаватись, за умо-

ви, що така інформація була надана на паперовому носії, за-
віреному підписами уповноважених осіб Клієнта.

2.4.5.  Не пізніше дати переказу коштів, що належать до 
подальшого зарахування на Карткові рахунки Співробітників 
Клієнта, надавати до Банку оригінали документів, засвідчені 
підписами уповноважених осіб Клієнта, з інформацією згід-
но з пунктами 2.3.9., 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. Правил.» 

7. Викласти п. 2.4.9. Правил в наступній редакції:
«2.4.9. Для забезпечення Банка актуальними відомостями 

щодо реквізитів рахунків Співробітників, відкритих в інших 
банках України, на які здійснюватимуться перерахування ви-
плат відповідно до Договору, надавати в порядку та у строки, 
передбачені Правилами, оновлений Перелік зовнішніх рахун-
ків (заявку на  підключення нових рахунків через СДО або Ре-
єстр зовнішніх рахунків засобами електронної пошти з акту-
альними відомостями щодо переліку Співробітників та рекві-
зитів їх рахунків, відкритих в інших банках України).

При цьому, чинними вважатимуться відомості щодо Співро-
бітників та їх рахунків, зазначені у Переліку зовнішніх рахунків, 
що поданий до Банку останнім.

Банк має право не прийняти до обробки Перелік зовнішніх 
рахунків та повідомити Клієнта про необхідність надати Бан-
ку у строки та у порядку, передбачені Правилами, відкориго-
ваний Перелік зовнішніх рахунків, якщо Банком буде виявле-
но будь-які помилки в даних, що містяться в зазначеному ре-
єстрі.»

 8. Доповнити розділ 2.4. Правил пунктом 2.4.12. після пунк-
ту 2.4.11. в наступній редакції:

«2.4.12. Повідомляти Співробітників про отримання їх пер-
сональних даних, в т.ч. і щодо контактного номеру телефона, 
з метою передачі їх до Банку для подальшого надання Банком 
таким Співробітникам послуг та передавати до Банку персо-
нальні дані тільки тих Співробітників, згоду на передачу та об-
робку персональних даних яких, отримана Клієнтом.» 

9. Доповнити розділ 5 Правил пунктом 5.13. після пункту 
5.12. наступного змісту:

«5.13. Уклавши Договір, Клієнт засвідчує, що ним отрима-
на згода Співробітників на передачу та обробку їх персональ-
них даних, в тому числі щодо контактного номеру телефона, 
Банком для подальшого надання Банком таким Співробітни-
кам послуг Банку.»

10. Викласти п.6.3. Правил в наступній редакції:
«6.3. Усі файли, з інформацією згідно п.6.7 Правил 

обов’язково повинні передаватись в Банк в будь-якому з на-
ступних форматів: XLS, DBF, TXT, CSV або в форматі XLSX 
— файли, усі файли, з інформацією згідно п. 6.9. Правил 
обов’язково повинні передаватись в Банк в будь-якому з на-
ступних форматів: 

• За допомогою СДО тільки в форматі CSV, 
• Засобами електронної пошти або пошти СДО у будь-якому 

з наступних форматів: XLS, TXT, DBF та CSV.»

11. Виключити з пункту 6.7. пункт 6.7.2., виключивши при 
цьому нумерацію підпунктів.  

12. Доповнити колонку «Номер контактного телефону Спів-
робітника» зноскою «5» наступного змісту «5 — зазначаєть-
ся у форматі +380***»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього по-
відомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 
18.06.2022р.

Датою початку дії змін до Правил  є 20.06.2022 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» -
Начальник Юридичного департаменту       Полянчук О.В. 

Повістка про виклик
Громадянин Російської Федерації Кузнецов Костянтин Васи-

льович, 28.08.2001 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 08, 09, або 11 липня 2022 року на 11:00 год. до 
Чернігівської окружної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. 
Шевченка,1, тел-факс: (0462) 67-41-02 для вручення повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12022270340002663 від 04.06.2022 як з підозрюваним.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 Кримінального процесу-
ального кодексу України у разі неможливості прибути до слід-
чого або прокурора за викликом у зазначений у повістці час Ви 
зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість явки. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повестка о вызове
Гражданин Российской Федерации Кузнецов Константин Ва-

сильевич, 28.08.2001 года рождения, согласно требованиям в. 
ст. 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам 
необходимо явиться 08, 09 или 11 июля 2022 года на 11:00 ча-
сов в Черниговскую окружную прокуратуру по адресу: г. Чер-
нигов, ул. Шевченко, 1, тел-факс: (0462) 67-41-02 для вруче-
ния уведомления о подозрении в совершении уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса 
Украины, и совершения других процессуальных действий в уго-
ловном производстве № 12022270340002663 от 04.06.2022 как с 
подозреваемым.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 Уголовного процессу-
ального кодекса Украины в случае невозможности прибыть к сле-
дователю или прокурору по вызову в указанное в повестке вре-
мя Вы обязаны заранее сообщить о невозможности прибытия. 
Уважительные причины и последствия неприбытия лица по 
вызову изложены в ст. ст. 138.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликаєть-
ся Вербицький Микола Іванович, 05.06.1962 р.н., яка прожи-
ває за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. 
Зеликівка, вул. Єлисеєва, буд. 60,  на  22.06.2022 об 11:00, на 
23.06.2022 об 11:00, на 24.06.2022 о 09:00 до Луганської облас-
ної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивниць-
кий Кіровоградської області (каб. 6) для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопо-
рушення у кримінальному провадженні № 42022130000000117 
від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазна-
ченому кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані 
у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість засто-
сування приводу та здійснення спеціального досудового розслі-
дування.  

Телефон для зв’зку: 0990658271.
Прокурор у кримінальному провадженні –

Заступник начальника відділутЛуганської обласної  
прокуратури Сергій БУЙЛЕНКО

Атестат про повну загальну 
середню освіту 

НК № 48889668 , та додаток 
до нього 12 АШ № 336015, 
виданий комунальним закла-
дом «Маріупольська спеціа-
лізована школа 1-3 ступенів  
№ 66 Маріупольскої місь-
кої ради Донецької області»  
31 травня 2016 р. на ім’я Бон-
даренко Микита Євгенович 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчен-
ня адвоката № 188 від 
22.12.1998р. видане Націо-
нальною асоціацією адво-
катів України на ім’я Писа-
ковського Олексія Геннаді-
йовича, 
вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Чорна Олена Ми-

колаївна, 08.12.1969 р.н., уродженка  
м. Луганськ, яка зареєстрована за адре-
сою, вул.Щорса, буд.29а на підставі 
ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 21.06.2022 на  
16 год. 15 хв до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської об-
ласті, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 по-
верх, зал 13, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачен-
ня Чорної Олени Миколаївни у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Суддя Дмитро РУДЕНКО

Приватний нотаріус Кам’янського 
районного нотаріального округу Дні-
пропетровської області Сухопарова С.Г. 
у зв’язку із відкриттям спадщини, пові-
домляє про розшук можливих спадко-
ємців 

КАРАВАЯ ОЛЕКСАНДРА  
ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  

10 лютого 1944 року народження, 
який помер 26 січня 2022 року. Заці-
кавлених осіб прошу протягом строку, 
встановленого для прийняття спадщи-
ни, звернутися до нотаріуса за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Ковалевича, буд. 2, прим. 61,  
тел. 097-080-27-71.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею  

рішення про здійснення спеціального 
досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Терно-
пільського міськрайонного суду Тер-
нопільської області від 14.06.2022 
(справа № 607/7147/22, проваджен-
ня 1-кс/607/2252/2022) надано до-
звіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22021210000000014 
від 23.06.2021 стосовно підозрювано-
го Бубякіна Миколи Миколайовича, 
30.08.1976 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Викликається Мухіна Наталія Ана-

толіївна, 23.08.1969 року народжен-

ня, як спадкоємець за заповітом піс-

ля померлої 

МОРОЗОВОЇ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, 

яка померла 27.12.2021 р. 

Необхідно звернутись за адресою: 

51909, м. Кам’янське Дніпропетров-

ської області, вул. Менделєєва, буд. 

60/2, до 28.06.2022 р. Телефон нота-

ріуса: +38(096)110-10-05.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +25 +30 Черкаська +9 +14 +24 +29
Житомирська +9 +14 +26 +31 Кіровоградська +10 +15 +25 +30
Чернігівська +10 +15 +24 +29 Полтавська +10 +15 +24 +29
Сумська +9 +14 +24 +29 Дніпропетровська +10 +15 +25 +30
Закарпатська +10 +15 +28 +33 Одеська +12 +17 +25 +30
Рівненська +9 +14 +27 +32 Миколаївська +10 +15 +25 +30
Львівська +8 +13 +27 +32 Херсонська +11 +16 +25 +30
Івано-Франківська +8 +13 +27 +32 Запорізька +10 +15 +25 +30
Волинська +9 +14 +28 +33 Харківська +9 +14 +24 +29
Хмельницька +9 +14 +26 +31 Донецька +12 +17 +23 +28
Чернівецька +7 +12 +27 +32 Луганська +10 +15 +24 +29
Тернопільська +9 +14 +26 +31 Крим +11 +16 +25 +30
Вінницька +9 +14 +26 +31 Київ +13 +15 +28 +30

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

25..30
10..15

24..29
10..15

25..30
10..15

25..30
11..16

27..32
9..14

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Повідомлення про підозру
Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Чернігівської 

окружної прокуратури Хамайко Сергій Віталійович відповідно до ст. ст. 
36, 42, 111, 135, 276-278 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни повідомляє громадянину Російської Федерації Кузнецову Костянти-
ну Васильовичу, 28.08.2001 року народження, уродженцю с. Волчиха Ал-
тайського краю Російської Федерації, росіянину, військовослужбовцю 
В/Ч № 14330 (40 інженерно-саперний полк 41 загальновійськової армії 
ЦВО ВС Російської Федерації, зареєстрованому та проживаючому за адре-
сою: Російська Федерація, Алтайський край, Волчихинський район, сели-
ще Плодосовхоз, вул. Молодіжна, б.6 кв.2, у кримінальному проваджен-
ні №12022270340002663 від 04.06.2022 про те, що він підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримі-
нального кодексу України, — порушенні законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України, а саме в жорстокому поводженні з цивіль-
ним населенням.

Повний текст повідомлення про підозру від 15.06.2022 розміщувати-
меться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-kuznecovu-kv. 

Уведомление о подозрении
Прокурор в уголовном производстве — прокурор Черниговской окруж-

ной прокуратуры Хамайко Сергей Витальевич в соответствии со ст. ст. 36, 
42, 111, 135, 276-278 Уголовного процессуального кодекса Украины со-
общает гражданину Российской Федерации Кузнецову Константину Ва-
сильевичу, 28.08.2001 года рождения, уроженцу с. Волчиха Алтайского 
края Российской Федерации, россиянину, военнослужащему В/Ч №14330 
(40 инженерно-саперный полк 41 общевойсковой армии ЦВО ВС Рос-
сийской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адре-
су: Российская Федерация, Алтайский край, Волчихинский район, посе-
лок  Плодосовхоз, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2,  в уголовном производ-
стве №12022270340002663 від 04.06.2022 о том, что он подозревается в 
совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 
Уголовного кодекса Украины, — в нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а именно в жес-
током обращении с гражданским населением.

Полный текст сообщения о подозрении от 15.06.2022 подозрении бу-
дет размещаться на сайте Офиса Генерального прокурора в рубрике «По-
вестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного рас-
следования» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-kuznecovu-kv. 

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

мляю, що 03 червня 2022 року в кримінальному провадженні проваджен-
ні № 22022220000001633 від 02.06.2022 складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно громадянину України Костенко Олександру Олександровичу, 
01.06.1982 року народження, який підозрюється у поширенні матеріалів, у яких 
міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агре-
сії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шля-
хом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як вну-
трішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація 
осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, пред-
ставників збройних формувань Російської Федерації, представників підконтроль-
них Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання 
владних функцій на тимчасово окупованих територіях України з використанням 
засобів масової інформації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення — 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Костенко Олександр Олександрович, 01.06.1982 року на-

родження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України, 20, 21 та 22 червня 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необ-
хідно з’явитися  до Харківської обласної прокуратури, за адресою: м. Харків, вул. 
Богдана Хмельницького, 4 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а також вру-
чення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
з додатками до нього у рамках кримінального провадження, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000001633 від 02.06.2022 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 
КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наяв-
не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс-
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 
0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — 
у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

 3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, вста-
новлену законом. 

Процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні  Олександр Сіренко

 «16» червня 2022 року

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

що 14 червня 2022 року в кримінальному провадженні № 22022220000001218 
від 11.05.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно громадя-
нину України Рагулі Олександру Миколайовичу, 03.01.1965 року народження, 
який підозрюється у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, 
визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення зброй-
ної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянсько-
го конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасо-
вої окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійсню-
вали збройну агресію Російської Федерації проти України, представників зброй-
них формувань Російської Федерації, представників підконтрольних Російській 
Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функ-
цій на тимчасово окупованих територіях України з використанням засобів ма-
сової інформації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення — злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Рагуля Олександр Миколайович, 03.01.1965 року наро-

дження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України, 18, 19 та 20 червня 2022 року об 11 годині 00 хвилин Вам не-
обхідно з’явитися  до Харківської обласної прокуратури, за адресою: м. Харків, 
вул. Богдана Хмельницького, 4 для вручення Вам повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а 
також вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою з додатками до нього у рамках кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000001218 
від 11.05.2022  за ознаками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнно-
го стану).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-

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

інші подібні обставини); 
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик. 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпо-

відач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, на-
явне 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 мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

 3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, 
встановлену законом. 

Процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні  Олександр Сіренко

 «16» червня 2022 року

ПОВІСТКА 
Громадянин Російської Федерації Ірісханов 

Анвар Зулумханович, 26.11.1985 року наро-
дження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 4, 5, 6 липня 
2022 року на 10:00 год. до Ніжинської окруж-
ної прокуратури  Чернігівської області за адре-
сою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Овдіїв-
ська, 2, тел./факс (0463) 13-18-48, для вручення 
Вам повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 438 КК України, та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 
12022270300000267 від 02.04.2022 як підозрю-
ваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК 
України у разі неможливості прибути до слідчо-
го за викликом у зазначений у повістці час Ви 
зобов’язані заздалегідь повідомити про немож-
ливість з’явлення. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 КПК України.

ПОВЕСТКА
Гражданин Российской Федерации Ирисха-

нов Анвар Зулумханович, 26.11.1985 года рож-
дения, в соответствии с требованиями ст.ст. 
133, 135 УПК Украины Вам необходимо явить-
ся 4, 5, 6 июля  2022 года на 10:00 в Неженскую 
окружную прокуратуру Черниговской облас-
ти по адресу: Черниговская область, г. Нежин, 
ул. Авдеевская, 2, тел./факс (0463) 13-18-48 для 
вручения Вам уведомления о подозрении в со-
вершении уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, и прове-
дения других процессуальных действий в уго-
ловном производстве № 12022270300000267 от 
02.04.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК 
Украины при невозможности прибыть к следо-
вателю по вызову в указанное в повестке вре-
мя Вы обязаны заранее сообщить о невозмож-
ности явки. Уважительные причины и послед-
ствия неприбытия лица по вызову изложены в                      
ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області Алістратов Дмитро 

Олександрович відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє 
про підозру Ірісханову Анвару Зулумхановичу, 26.11.1985 року народження, який проживає 
за адресою: Російська Федерація, Оренбургська область, с. Тоцьке-4, громадянину Росій-
ської Федерації у кримінальному провадженні №12022270300000267 від 02.04.2022 про те, 
що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України, тобто у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними дого-
ворами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального до-
судового розслідування» за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-irisxanovu-az.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Прокурор Неженсокой окружной прокуратуры Черниговской области Алистратов Дми-

трий Александрович, в соответствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины 
уведомляет Ирисханова Анвара Зулумхановича, 26.11.1985 года рождения, проживающего 
по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, с. Тоцкое-4, гражданина Россий-
ской Федерации в уголовном производстве № 12022270300000267 от 02.04.2022 о подозре-
нии в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть в нару-
шении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие 
на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

Полный текс уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса Генерального про-
курора Украины в рубрике «Повестки о вызове и сведения об осуществлении специального 
досудебного расследования» по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-
pidozru-irisxanovu-az.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Ганзій Марина Сергіївна, 12.06.1983 року народження, уродженка  
с. Чмирівка Старобільського району Луганської області, зареєстрована та проживаюча за 
адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Слав’янська, буд. 
25, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 
викликається у кримінальному провадженні № 42022130000000122 від 13.05.2022 до Луган-
ської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташуванням за адресою: Кіровоградська 
область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а (каб. № 6) на 22.06.2022 об 11:00, на 23.06.2022 
об 11:00, на 24.06.2022 об 11:00, для отримання письмового повідомлення про підозру у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, для  допиту 
в якості підозрюваного, для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК Украї-
ни, у тому числі: накладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здій-
снення спеціального досудового розслідування, здійснення спеціального судового розгляду.

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

Прокурор у кримінальному провадженні –
начальник відділу Луганської 

обласної прокуратури  Іван СТРІЛЬЦОВ

Повістка про виклик Мамай Валентини Іванівни, 10.05.1962 р.н., 
проживаючої за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ор-
джонікідзе, буд. 91, кв. 80, викликається до старшого слідчого в ОВС 
ГСУ НП України Зарудньої Л.Б. за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 
10, 23.06.2022 на 10:00 год., 27.06.2022 на 10:00 год. та 01.07.2022 на 
10:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні № 12022080000000274 від 01.04.2022 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, в якості підо-
зрюваної.
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