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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН:
 «Я глибоко переконана, 

що ми отримаємо 
позитивне рішення  

     і підтримка буде.  
Курс вже  

визначено».

1,5 мільйона тонн  
на місяць

ЛОГІСТИКА. Про експорт зерна наземними шляхами в серед-
ньому 1,5 мільйона тонн за місяць розповіла посол з особливих до-
ручень при Міністерстві закордонних справ, координатор Ради екс-
портерів та інвесторів Ольга Трофімцева, повідомляє Укрінформ.

Вона зауважила, що європейські інфраструктура і логістика ви-
явилися не готовими до тих обсягів зернових, які раніше експор-
тувала Україна. У цьому контексті дипломат відзначила зусилля 
Польщі, Німеччини та інших країн для розбудови транзитних хабів 
на кордонах, прискорений пропуск поїздів з українським зерном 
між країнами до портів, де його можна вантажити на судна.

«Ми чули від президента Байдена, що США будуватимуть тим-
часові потужності для зберігання зерна на території Польщі побли-
зу українського кордону, щоб розвантажити українські потужності 
перед збиранням урожаю 2022 року», –– зазначила координатор 
Ради експортерів та інвесторів. Вона звернула увагу, що європей-
ські партнери максимально спростили всі процедури митного, фі-
тосанітарного контролю, щоб українське зерно якнайшвидше по-
трапляло до кінцевих споживачів.

12,5 млрд євро
У таку суму оцінюється вартість 

активів олігархів з рф, доступ до яких 
заблоковано внаслідок санкцій  

у країнах Євросоюзу 

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ. Військові б’ють окупантів, а цивільні 
українці працюють, щоб держава вистояла економічно.  
У цьому пересвідчився Президент Володимир Зеленський   
у Миколаївській та Одеській областях

Наша армія — міцна 
стіна, яка захищає 
країну 

Президент Єврокомісії про надання Україні статусу 
країни-кандидата в ЄС на саміті лідерів Євросоюзу  
23—24 червня у Брюсселі
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Як у дні воєнних 
випробувань 
іноземні партнери 
підтримують 
Полтавщину

ДОБРОСУСІДСТВО

Cвященник ПЦУ Сергій 
Чудинович розповідає, як 
рашисти його заарештували 
в Херсоні, катували, а згодом 
відпустили 6 

ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на здобуття підтримки 
надання Україні статусу кандидата в члени 
Європейського Союзу»

Уряд представить план відновлення України
ВІДБУДОВА. Наступного міся-

ця уряд представить План віднов-
лення України — United24 і вже сьо-
годні запрошує країни долучитися 
до його реалізації. Про це зазначив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під 
час онлайн-виступу на британсько-
українському інфраструктурному 
саміті, повідомляє департамент ко-
мунікацій Секретаріату КМУ.

«Ми робимо ставку на регіо-
нальний підхід, який передбачає 

опіку однієї з країн-партнерів над 
конкретним регіоном або галуз-
зю. Данія вже зголосилась опіку-
ватися відбудовою Миколаївщини. 
Країни Балтії допоможуть віднов-
лювати Житомирщину. Португалія 
відновлюватиме українські шко-
ли. І кожен в Україні знає, що Ве-
лика Британія, як обіцяв прем’єр-
міністр Борис Джонсон, візьме 
участь у відбудові та розвитку Ки-
єва і Київської області», — заува-

жив Денис Шмигаль. Глава уряду 
зазначив, що Україна формує ам-
бітний план відновлення і вірить, 
що британські компанії відіграють 
одну із ключових ролей у цій від-
будові.

«Адже Велика Британія та бри-
танський народ стоять пліч-о-пліч 
з нами у цей надскладний момент 
нашої історії. І я впевнений, що так  
буде і надалі», — підкреслив Денис  
Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, 
вже зараз сума інфраструктурних 
збитків сягнула 104 мільярдів дола-
рів США. Внаслідок обстрілів росій-
ської армії зруйновано або пошко-
джено щонайменше 45 мільйонів 
квадратних метрів житла, 656 ліка-
рень, понад 1200 навчальних закла-
дів, майже 25 тисяч кілометрів до-
ріг, 300 мостів, 12 аеропортів. За-
гальний обсяг програми відбудови 
український уряд, міжнародні екс-

перти, Європейська комісія оціню-
ють у 500––600 мільярдів євро.

Як зауважив Прем’єр-міністр, 
Україна вже розпочала роботи з 
відновлення електроенергії, водо-
постачання, газопостачання, відбу-
дови доріг, мостів та житла на ви-
зволених територіях: «Попереду на 
нас чекає велика робота. Ми хо-
чемо не просто відновити зруйно-
ване. Ми хочемо побудувати нову 
країну».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 червня 2022 р. № 480-р 

Київ

Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на здобуття підтримки 

надання Україні статусу кандидата в члени 
Європейського Союзу

Затвердити план заходів, спрямованих на здобуття підтримки надання Україні ста-
тусу кандидата в члени Європейського Союзу, згідно з додатком.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 480-р

ПЛАН 
заходів, спрямованих на здобуття підтримки  
надання Україні статусу кандидата в члени  

Європейського Союзу

1. Забезпечити:
1) розроблення візуальної айдентики та ключових комунікаційних меседжів щодо 

кампанії з адвокації надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
МКІП. 
Червень 2022 року;

2) розроблення, виготовлення та розповсюдження візуальних матеріалів (у тому 
числі відеороликів) для поширення інформації стосовно здобуття підтримки надання 
Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МЗС, МКІП.
Червень 2022 року;

3) поширення інформаційних матеріалів із використанням спеціальних хештегів 
на офіційних сторінках центральних органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування та інших державних органів щодо здобуття підтримки надання Україні 
статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Центральні органи виконавчої влади,  
обласні та Київська міська  
держадміністрації.
Червень 2022 року;

4) проведення інформаційних заходів щодо важливості здобуття підтримки на-
дання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу в дипломатичних та 
інших установах за межами України.

МЗС.
Червень 2022 року;

5) координацію та підтримку публічних масових заходів за участю громадян Укра-
їни за кордоном щодо спротиву України агресії Російської Федерації та адвокації на-
дання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МЗС.
Червень 2022 року;

6) організаційне сприяння музичним колективам та виконавцям під час проведен-
ня концертних заходів за кордоном, спрямованих на підтримку надання Україні ста-
тусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МЗС, МКІП.
Червень 2022 року;

7) надання інформаційних матеріалів, спрямованих на підтримку надання Україні 
статусу кандидата в члени Європейського Союзу, представникам засобів масової ін-
формації для висвітлення їх у медіапросторі України, а також представникам закор-
донних інформаційних агентств, які висвітлюють події в Україні.

МЗС, МКІП.
Червень 2022 року;

8) виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції, яка спрямована на під-
тримку надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МЗС, МКІП.
Червень 2022 року;

9) надання організаторам та учасникам для використання під час масових спор-
тивних, культурних та інших заходів відповідних інформаційних матеріалів, спрямо-
ваних на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Мінмолодьспорт, МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

10) організацію та проведення інформаційної кампанії з використанням сучас-
них мультимедійних засобів у мм. Амстердамі (Королівство Нідерландів) та Брюс-
селі (Королівство Бельгія).

МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

11) організацію та проведення інформаційної кампанії, в тому числі ряду пу-
блічних заходів за участю українських артистів у містах Європи, спрямованих на 
роз’яснювальну роботу та адвокацію щодо надання Україні статусу кандидата в чле-
ни Європейського Союзу.

МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

12) проведення спільного телемарафону «Save Ukraine — #StopWar» в 
м. Берліні (Федеративна Республіка Німеччина) за участю відомих українських та за-
кордонних музичних виконавців для спротиву України агресії Російської Федерації та 
адвокації надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

13) проведення міжнародного благодійного телемарафону на підтримку України 
«Embrace Ukraine — #StrivingTogether» в м. Амстердамі (Королівство Нідерландів) за 
участю українських та закордонних музичних виконавців для спротиву України агре-
сії Російської Федерації та адвокації надання Україні статусу кандидата в члени Єв-
ропейського Союзу.

МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

14) організаційне та інформаційне сприяння проведення у містах Європи виставки 
«Захоплений дім», яка відображає гуманітарну катастрофу в Україні, що сталася вна-
слідок агресії Російської Федерації.

МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

15) сприяння організації міжнародних заходів (зустрічі, засідання за «круглим 
столом») представників української культури, бізнесу з представниками європей-
ських фінансових та мистецьких кіл для налагодження комунікації для адвокації на-
дання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МЗС, МКІП.
Червень 2022 року;

16) організацію та проведення публічних заходів представників сфери культури і 
мистецтв з представниками гуманітарного сектору європейських країн з метою озна-
йомлення та демонстрації завданої шкоди закладам культури на території України 
внаслідок агресії Російської Федерації.

МКІП, МЗС.
Червень 2022 року;

17) координацію гастрольних заходів до європейських міст національних ко-
лективів (Національний академічний театр опери та балету України імені  Т. Г. Шев-
ченка, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соло-
мії Крушельницької, Харківський національний академічний театр опери та ба-
лету імені М. В. Лисенка, Національний заслужений академічний ансамбль тан-
цю імені Павла Вірського, Національна заслужена капела бандуристів України імені  
Г. І. Майбороди, Національний будинок органної та камерної музики України, Наці-
ональний заслужений академічний український народний хор імені Г. Г. Верьовки) 
з метою промоції та адвокації надання Україні статусу кандидата в члени Європей-
ського Союзу.

МКІП, МЗС, Національний академічний  
театр опери та балету України імені  
Т. Г. Шевченка (за згодою), Львівський на-
ціональний академічний театр опери та ба-

лету імені Соломії Крушельницької (за зго-
дою), Харківський національний академіч-
ний театр опери та балету імені М. В. Ли-
сенка (за згодою), Національний заслуже-
ний академічний ансамбль танцю імені Пав-
ла Вірського (за згодою), Національна за-
служена капела бандуристів України імені  
Г. І. Майбороди (за згодою), Національний 
будинок органної та камерної музики  
України (за згодою), Національний  
заслужений академічний український  
народний хор імені Г. Г. Верьовки  
(за згодою).
Червень 2022 року;

18) координацію вистав театральних закладів державної та комунальної форми 
власності, в тому числі незалежних театрів у містах країн Європейського Союзу з ме-
тою поширення знання про мистецькі здобутки театральної сфери України та адвока-
ції надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

МКІП, МЗС, Держмистецтв.
Червень 2022 року;

19) організацію інформаційного заходу в м. Києві для дипломатів посольств єв-
ропейських країн для адвокації надання Україні статусу кандидата в члени Європей-
ського Союзу.

МКІП, МЗС, Національний академічний  
театр опери та балету України імені  
Т. Г. Шевченка (за згодою).
Червень 2022 року;

20) поширення інформації, спрямованої на роз’яснювальну роботу та адвокацію 
надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу лідерами думок, 
громадськими активістами, діячами культури і мистецтв, спорту та освіти в соціаль-
них мережах, у тому числі іноземними мовами.

МКІП, Мінмолодьспорт, МОН.
Червень 2022 року;

21) участь українських митців у ключових мистецьких подіях (кінофестивалях, 
мистецьких форумах та фестивалях, виставкових заходах) з метою поширення ін-
формації на підтримку ідеї надання Україні статусу кандидата в члени Європейсько-
го Союзу.

МКІП, МЗС, Держмистецтв.
Червень 2022 року;

22) організаційне та інформаційне сприяння фестивалю класичної музики Odessa 
Classics в містах Європи, а саме: м. Таллінні (Естонська Республіка) та м. Салоніках 
(Грецька Республіка).

МКІП, Держмистецтв, МЗС.
Червень 2022 року;

23) представлення українського стенду на книжкових ярмарках та фестивалях в 
містах Європи.

МКІП, Український інститут книги 
(за згодою).
Червень 2022 року;

24) проведення інформаційних виставок «Україна. Війна в Європі» в містах Євро-
пи з метою широкого інформування населення щодо причин та наслідків агресії Ро-
сійської Федерації в Україні.

МКІП, Український інститут  
національної пам’яті.
Червень 2022 року;

25) проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення заходів, спрямованих 
на здобуття підтримки надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Со-
юзу.

МКІП, Держкомтелерадіо, Акціонерне  
товариство «Національна суспільна  
телерадіокомпанія України» (за згодою).
Червень 2022 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-
кого суду Вінницької області від 16.06.2022 
(судова справа №127/12052/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Догаєва Ахмеда Шам-
хановича (Догаева Ахмеда Шамхановича), 
18.08.1965 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 16.06.2022 
(судова справа №127/11985/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Ільтякова Олексан-
дра Володимировича (Ильтякова Алексан-
дра Владимировича), 09.10.1971 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК Укра-
їни. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-
кого суду Вінницької області від 16.06.2022 
(судова справа №127/12056/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Скриванова Дмитра 
Станіславовича (Скриванова Дмитрия Ста-
ниславовича), 15.08.1971 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 110 КК України.

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-
кого суду Вінницької області від 16.06.2022 
(судова справа №127/12009/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Смірнова Віктора Во-
лодимировича (Смирнова Виктора Влади-
мировича), 09.09.1968 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницько-
го міського суду Вінницької області від 
16.06.2022 (судова справа №127/12015/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Стре-
люхіна Олександра Михайловича (Стрелю-
хина Александра Михайловича), 04.07.1958 
року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого 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 16.06.2022 
(судова справа №127/11986/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Тена Сергія Юрійови-
ча (Тена Сергея Юрьевича),  25.08.1976 року 
народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, 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 16.06.2022 
(судова справа №127/12012/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Тєтєрдінка Олексан-
дра Павловича (Тетердинка Александра 
Павловича), 20.11.1983 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених 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 16.06.2022 
(судова справа №127/12071/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Ткачова Олексія Ми-
колайовича (Ткачёва Алексея Николаеви-
ча), 01.03.1957 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницько-
го міського суду Вінницької області від 
15.06.2022 (судова справа №127/12064/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Толсто-
го Петра Олеговича (Толстого Петра Олего-
вича), 20.06.1969 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених 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 16.06.2022 
(судова справа №127/11576/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Топіліна Макси-
ма Анатолійовича (Топилина Максима Ана-
тольевича), 19.04.1967 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницького місь-
кого суду Вінницької області від 16.06.2022 
(судова справа №127/12070/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 
стосовно підозрюваного Іванінського Оле-
га Івановича (Иванинского Олега Иванови-
ча),  05.06.1966 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передба-
чених 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 17.06.2022 
(судова справа №127/12069/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000082 від 10.03.2022 сто-
совно підозрюваного Ільїниха Володимира 
Олексійовича (Ильиныха Владимира Алек-
сеевича) 20.05.1975 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення  

про здійснення спеціального  
досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницько-
го міського суду Вінницької області від 
17.06.2022 (судова справа №127/11998/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Дімова 
Олега Дмитровича (Димова Олега Дмитри-
евича), 08.03.1968 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 3 ст. 110 КК України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення 

про здійснення спеціального досудового 
розслідування 

Ухвалою слідчого судді Вінницько-
го міського суду Вінницької області від 
17.06.2022 (судова справа №127/12065/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022000000000082 від 
10.03.2022 стосовно підозрюваного Третя-
ка Владислава Олександровича (Третьяка 
Владислава Александровича), 25.04.1952 
року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 110 КК України. 

Втрачений диплом 
МТ №748107, виданий Коломійцю 
Анатолію Миколайовичу Богуслав-

ським педагогічними училищем 
Київської області 28.06.1990 р., 

вважати недійсним.
Втрачені свідоцтво про право власності 
на судно «Гуцульщина» АВ № 000807 

від 20.08.2018 р. та свідоцтво про право 
плавання під державним прапором 

України СВ № 001287 від 20.08.2018 р., 
що належать ТОВ «РІВЕР ПЛЕЙС», 

вважати недійсними.

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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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
під час здійснення досудового розслідування 
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається Кірічева Катерина Валеріївна, 10 лип-
ня 1992 р.н., на 25.06.2022 об 11 годині 00 хви-
лин, на 26.06.2022 об 11 годині 00 хвилин, на 
27.06.2022 об 11 годині 00 хвилин до Луганської 
обласної прокуратури, за фактичним місцерозта-
шуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кро-
пивницький Кіровоградської області (каб. 8) для 
отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення у кри-
мінальному провадженні № 22022130000000174 
від 26.05.2022 за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни, допиту як підозрюваної, а також проведення 
інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки не-
прибуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, 
у тому числі: можливість застосування приводу 
та здійснення спеціального досудового розсліду-
вання.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ та ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
місто Кропивницький 21 червня 2022 року

Осадчому Василю Валентиновичу, 02 серпня 1973 р.н., громадянину України, уродженцю м. Луганськ, 
проживаючому за адресою: с.Семикозівка, вул. ім. Уманського, б. 228, у кримінальному провадженні  
№ 12022130000000059 від 30.04.2022, на підставі достатніх зібраних доказів для підозри особи у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
5 ст. 111-1 КК України, тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади начальника відділу по 
життєзабезпеченню с. Семикозівка адміністрації Старобільського району ЛНР, пов’язаної з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора https://
www.gp.gov.ua у рубриці (розділі) «Повістки про виклик».

Для вручення письмового повідомлення про підозру, для допиту в якості підозрюваного, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні № 12022130000000059 
від 30.04.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, підозрюваному Осадчому Василю Валентиновичу необхідно 
з’явитись 24.06.2022 об 11:00, 25.06.2022 об 11:00, 26.06.2022 об 11:00, 27.06.2022 об 11:00 до Луганської 
обласної прокуратури, розташована на період воєнного стану за адресою: Кіровоградська область м. Кро-
пивницький, вул. Соборна, 5А (каб. 6).

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0668158693, 0972168699, kancelyariya@lugprok.gov.ua
Прокурор у кримінальному провадженні — заступник начальника відділу Луганської обласної прокуратури  

Андрій ТКАЧУК

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кри-
мінальному провадженні № 42016000000002710 
від 06.10.2016 за підозрою Бондарєва Володими-
ра Костянтиновича, 30.04.1949 року народжен-
ня у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада).

В межах вказаного кримінального проваджен-
ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо до-
казів для зміни раніше повідомленої підозри та 
для складання обвинувального акту, у зв’язку із 
викладеним керуючись ст. ст. 110, 290, 297—5 
КПК України пропонуємо підозрюваному Бонда-
рєву В.К. прибути разом зі своїм захисником до 
прокурора відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя Бавикіна В.В. 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 
з 22.06.2022 по 24.06.2022 (з 09:00 по 18:00) для 
проведення вказаної процесуальної дії.

Повістка про виклик підозрюваного Бубякіна М.М.
На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України підозрю-

ваний Бубякін Микола Миколайович, 30.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Краматорський район, смт Біленьке, 
вул. Софіївська, буд. 129, викликається на 10 год. 
00 хв. 25.06.2022 до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ в Тернопільській області Цимба-
люка Ігоря Івановича (м. Тернопіль, просп. Степана 
Бандери, 21, каб. 303) для вручення повідомлення 
про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, вручення обвинувального акту та реєстру мате-
ріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22021210000000014 від 23.06.2021 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки не-
прибуття на виклик зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Старший прокурор групи прокурорів у кримі-
нальному провадженні — прокурор відділу Тер-
нопільської обласної прокуратури Андрій Дзюбин-
ський

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Гамзатова Марія Гамзатівна, 

17.02.1985 р.н., у відповідності до вимог ст. 111, 135, 
278 КПК України Вам повідомляється про підозру у 
кримінальному провадженні № 22021020000000011 від 
03.02.2021, у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 
258-3 КК України, тобто участь у терористичній орга-
нізації.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Гамзатова Марія Гамзатівна, 17.02.1985 

р.н., місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Мініна і Пожарського, буд. 107, згідно ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 24, 27, 28 червня 2022р. 
о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. 

(м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Над-
токи С.В., тел. (0432)599249, для отримання письмово-
го повідомлення  про підозру у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та проведення ін-
ших процесуальних дій у к/п № 22021020000000011 від 
03.02.2021. Поважні причини неприбуття на виклик ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області  Сергій НАДТОКА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Морозов Юрій Сергійович, 

09.02.1982 р.н., у відповідності до вимог ст. 111, 135, 
278 КПК України Вам повідомляється про підозру у 
кримінальному провадженні № 22021020000000011 від 
03.02.2021, у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 
258-3 КК України, тобто участь у терористичній орга-
нізації.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Морозов Юрій Сергійович, 09.02.1982 

р.н., місце проживання:: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. 40 років визволення України, буд. 31, кв. 39, 
згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 24, 
27, 28 червня 2022р. о 10 год. до УСБУ у Вінницькій обл. 
(м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Надто-
ки С.В., тел. (0432)599249, для отримання письмово-
го повідомлення  про підозру у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та проведення ін-
ших процесуальних дій у к/п № 22021020000000011 від 
03.02.2021. Поважні причини неприбуття на виклик ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області  Сергій НАДТОКА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий в ОВС-криміналіст СУ ГУНП у 

Львівській області Михайло Шегда за погодженням із 
начальником відділу Львівської обласної прокурату-
ри Євгеном Заходило, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 
135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підо-
зру Малюков Геннадію Анатолійовичу, 09.02.1972 ро-
ку народження, жителю м. Генічеськ, пров. Гагаріна, 16, 
Херсон ської області, Овсянніков Миколі Георгійовичу, 
02.06.1977 року народження, жителю м. Генічеськ, вул. 
Братів Коваленків, 59/12, Херсонської області, Больша-
ковій Анні Сафомідінівній, 11.02.1989 року народжен-
ня, жительці с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Перемо-
ги, 5, Генічеського району Херсонської області, Боль-
шаков Євгену Олександровичу, 30.05.1991 року наро-
дження, жителя с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Пе-
ремоги, 5, Генічеського району Херсонської області, у 
кримінальному провадженні № 12022140000000197 від 
09.06.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України (у добровільно-
му зайнятті громадянами України посад в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово оку-
пованій території).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуєть-
ся на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування».

ПОВІСТКА

про виклик Осіннього О.О.

Осінній Олексій Олександрович, 30.08.1984 р.н., 

останнє відоме місце реєстрації та проживання: Доне-

цька область, місто Волноваха, вулиця Менделєєва, бу-

динок 45, квартира 5, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 

КПК України, Вам необхідно з’явитися 25 червня 2022 у 

період часу з 09.00 до 18.00 до слідчого в ОВС 3-го від-

ділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відді-

лу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-

цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 

підполковника юстиції Румянцевої Олени Валеріївни, до 

будівлі за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для вручення Вам пись-

мового повідомлення про підозру у кримінальному про-

вадженні №22022050000000570, внесеному до Єдино-

го реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 за ч. 2 ст. 

111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 26.06.2022 та 

27.06.2022 в період часу з 09:00 до 18:00 за вищев-

казаною адресою для допиту Вас в якості підозрю-

ваного, проведення інших слідчих (процесуальних) 

дій за Вашою участю у кримінальному провадженні 

№22022050000000570 від 09.05.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на 

виклик слідчого без поважних причин, перелік яких на-

ведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, перед-

бачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА
про виклик Карпачова Р.О.

Карпачов Роман Олексійович, 21.12.1971 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька область, місто Волноваха, вули-
ця Сєдова, будинок 59, на підставі ст.ст. 133, 135, 
276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
25 червня 2022 у період часу з 09.00 до 18.00 до 
слідчого в ОВС 3-го відділення (з дислокацією в 
м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях підполковника юстиції Румянцевої Олени Ва-
леріївни, до будівлі за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 
буд. 56, для вручення Вам письмового повідо-
млення про підозру у кримінальному проваджен-
ні №22022050000000571, внесеному до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 за ч. 2  
ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 26.06.2022 
та 27.06.2022 в період часу з 09:00 до 18:00 за ви-
щевказаною адресою для допиту Вас в якості під-
озрюваного, проведення інших слідчих (процесу-
альних) дій за Вашою участю у кримінальному про-
вадженні №22022050000000571 від 09.05.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, пере-
лік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування
Громадянин України Гладков Сергій В’ячеславович, 

02.01.1962 року народження, уродженець с. Дани-
лівка Біловодського району Луганської області, за-
реєстрований та проживаючий за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Новодеркул, 
вул. Миру, буд. 11, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу 
України викликається у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000116 від 11.05.2022 до Луган-
ської обласної прокуратури, за фактичним місце-
розташуванням за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а (каб.  
№ 6) на 27.06.2022 об 11:00, на 28.06.2022 об 11:00, 
на 29.06.2022 об 11:00, для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 
КК України, для  допиту в якості підозрюваного, для 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: накладення грошового стягнення, можливість 
застосування приводу, здійснення спеціального до-
судового розслідування, здійснення спеціального су-
дового розгляду.

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

Прокурор у кримінальному провадженні —  
прокурор відділу Луганської обласної прокуратури  

Руслан ПИВОВАРОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Свалява  19 червня 2022 року 

Корольков Андрій Валентинович, 15.05.1985 
р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 111, 
133, 135, 278 КПК України, Вам у криміналь-
ному провадженні № 12022131440000021 від 
14.04.2022 повідомляється про підозру у добро-
вільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функцій, у 
незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 
111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, об-
винуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК Украї-
ни, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції Укра-
їни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається громадянин України Корольков Андрій 
Валентинович, 15.05.1985 р.н., о 10 годині 00 хви-
лин, 25, 26 та 27 червня 2022 року до Свалявсько-
го відділу Мукачівської окружної прокуратури За-
карпатської області, за адресою: вул. Духнови-
ча, 8, м. Свалява, Закарпатської області, у кримі-
нальному провадженні № 12022131440000021 від 
14.04.2022 , для допиту у якості підозрюваного, а 
також проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Малюков Геннадій Анато-

лійович, 09.02.1972 року народження, жи-
тель м. Генічеськ, пров. Гагаріна, 16, Херсон-
ської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 21, 30 червня 2022 року та 11, 15 
липня 2022 року о 16 год. 00 хв. до слідчо-
го СУ ГУНП у Львівській області Шегди М.М. 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 30) для 
вручення Вам повідомлення про підозру та 
проведення Вашого допиту в якості підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 
12022140000000197 від 09.06.2022 за ч. 7 ст. 
111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені 
в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Овсянніков Микола Георгі-

йович, 02.06.1977 року народження, житель 
м. Генічеськ, вул. Братів Коваленків, 59/12, 
Херсонської області, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 21, 30 червня 2022 року 
та 11, 15 липня 2022 року о 15 год. 00 хв. до 
слідчого СУ ГУНП у Львівській області Шегди 
М.М. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 30) 
для вручення Вам повідомлення про підозру 
та проведення Вашого допиту в якості підо-
зрюваного у кримінальному провадженні  № 
12022140000000197 від 09.06.2022 за ч. 7 ст. 
111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені 
в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Большакова Анна Сафоміді-

нівна, 11.02.1989 року народження, жителька 
с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Перемоги, 5, 
Генічеського району Херсонської області, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 21, 30 
червня 2022 року та 11, 15 липня 2022 року 
о 17 год. 00 хв. до слідчого СУ ГУНП у Львів-
ській області Шегди М.М. (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 1, каб. № 30) для вручення Вам пові-
домлення про підозру та проведення Вашого 
допиту в якості підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 12022140000000197 від 
09.06.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені 
в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Большаков Євген Олександрович, 30.05.1991 

року народження, житель с. Генічеська Гірка, вул. 50 років Пе-
ремоги, 5, Генічеського району Херсонської області, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 21, 30 червня 2022 року та 11, 15 липня 2022 
року о 18 год. 00 хв. до слідчого СУ ГУНП у Львівській облас-
ті Шегди М.М. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 30) для вру-
чення Вам повідомлення про підозру та проведення Вашого до-
питу в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 12022140000000197 від 09.06.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.  

Втрачений Судновий білет на  судно  «Kolibri KM-450D», з бор-
товим реєстраційним номером «КИВ 8644-К», яке зареєстроване 
на ім’я Сичова Олексія Михайловича. 

Вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +16 +21 Черкаська +9 +14 +16 +21
Житомирська +9 +14 +16 +21 Кіровоградська +9 +14 +16 +21
Чернігівська +9 +14 +16 +21 Полтавська +9 +14 +16 +21
Сумська +9 +14 +16 +21 Дніпропетровська +11 +16 +19 +24
Закарпатська +8 +13 +23 +28 Одеська +12 +17 +22 +27
Рівненська +9 +14 +17 +22 Миколаївська +12 +17 +20 +25
Львівська +8 +13 +20 +25 Херсонська +13 +18 +21 +26
Івано-Франківська +8 +13 +20 +25 Запорізька +13 +18 +22 +27
Волинська +9 +14 +18 +23 Харківська +11 +16 +19 +24
Хмельницька +9 +14 +18 +23 Донецька +13 +18 +21 +26
Чернівецька +8 +13 +20 +25 Луганська +13 +18 +21 +26
Тернопільська +9 +14 +19 +24 Крим +15 +20 +22 +27
Вінницька +9 +14 +17 +22 Київ +11 +13 +17 +19

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

16..21
9..14

21..26
13..18

16..21
9..14

21..26
13..18

19..24
9..14

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ми-

колаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Миколаєві, Белза Анатолій Костянтинович за по-
годженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кри-
мінальних провадженнях слідчих територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури Шапова-
ловою Вікторією Сергіївною, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-
278 КПК України, повідомляє про підозру Калачову Ігорю Миколайови-
чу, 04.01.1990 р.н., який народився в с. Зелений Яр Доманівського ра-
йону Миколаївської області, громадянину України, раніше не судимо-
му, проживаючому за адресою — Миколаївська область, Баштанський 
район, м. Снігурівка, вул. Зоряна, 52, у кримінальному провадженні  
№ 62022150010000081 від 22.03.2022 про те, що він підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 —  
ч. 4 ст. 1111 КК України (передача групою осіб за попередньою змовою 
матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на 
веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання» за посиланням (https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Відповідно до вимог ст.ст. 40, 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3  

ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» Кала-
чову Ігорю Миколайовичу, 04.01.1990 р.н. (останнє відоме місце про-
живання: Миколаївська область, Баштанський район, м. Снігурівка, 
вул. Зоряна, 52) необхідно прибути до Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, 
(м. Миколаїв, вул. Спаська, 18; к.т. +38(0512)37-97-99) 04.07.2022 
о 10:00 год., 06.07.2022 о 10:00 год. та 08.07.2022 о 10:00 год. для 
отримання у кримінальному провадженні № 62022150010000081 від 
22.03.2022 письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 — ч. 4 ст. 1111 
КК України, допиту в якості підозрюваного, проведення одночасних 
допитів та для проведення інших слідчих та процесуальних дій у за-
значеному кримінальному провадженні.

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією  
у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро роз-

слідувань, розташованого у місті Миколаєві  
А.К. Белза

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

відомляю, що 21.06.2022 у кримінальному провадженні, внесено-
му до ЄРДР 11.05.2022 за № 22022130000000147, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1  
КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким Щукін Олександр Сергійович,  10 липня 1985 року народжен-
ня, громадянин України, підозрюється у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади в незаконному правоохоронному орга-
ні, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України. Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про про-
цесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на 
веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Щукін Олександр Сергійович, 10.07.1985 року на-

родження, на підставі ст.ст. 133,135,278 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фактичним міс-
церозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький 
Кіровоградської області (каб. 8), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 
25.06.2022, о 10 год. 00 хв. 26.06.2022, о 10 год. 00 хв. 27.06.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до ЄРДР 11.05.2022 за № 22022130000000147. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

відомляю, що 21.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 11.05.2022 за № 22022130000000148, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Рудяк Олексій Володимирович, 17 листопада 1982 року народжен-
ня, громадянин України, підозрюється у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади в незаконному правоохоронному орга-
ні, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України. Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про про-
цесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на 
веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового розслі-
дування за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Рудяк Олексій Володимирович, 17.11.1982 року на-

родження, на підставі ст.ст. 133,135,278 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фактичним міс-
церозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький 
Кіровоградської області (каб. 8), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 
25.06.2022, о 10 год. 00 хв. 26.06.2022, о 10 год. 00 хв. 27.06.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до ЄРДР 11.05.2022 за № 22022130000000148. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

повідомляю, що 17 червня 2022 року в кримінальному проваджен-
ні № 12022221100000272 від 15.06.2022 складено письмове пові-
домлення про підозру, згідно громадянину України Стрижку Ан-
дрію Миколайовичу, 27.06.1975 року народження, який підозрюєть-
ся у публічній нарузі над Державним Гербом України, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення — злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 338 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Стрижко Андрій Миколайович, 27.06.1975ро-

ку народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, 25, 26 та 27 червня 2022 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до Харківської 
обласної прокуратури, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмель-
ницького, 4 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюва-
ного, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 
12022221100000272 від 15.06.2022 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК України (публіч-
на наруга над Державним прапором України, Державним Гербом 
України або Державним гімном України).

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 судо-

вого рішення; 
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 лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання по-
вістки про виклик; 

8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-
би на виклик. 

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, ци-

вільний відповідач, який був у встановленому КПК України поряд-
ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки 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 не-
прибуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду. 

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

 3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відпові-
дальність, встановлену законом. 

Процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні Олександр Сіренко

 «17» червня 2022 року

Повістка про виклик
Кузьміну Василю Васильовичу, 24.12.1976 року народження, громадя-

нину України, зареєстрованому за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Пейзажна, 40, кв. 41. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 24 червня 2022 року в період часу з 09 
год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до Подільської окружної прокуратури міста 
Києва для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України та допиту в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Старцев Геннадій Іванович, 03.05.1970 р.н., уродже-

нець та житель м. Алчевськ, вул. Інтернаціональна, буд. 9, кв. 16, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 24, 27 та 28 червня 2022 року о 10 год. 00 хв. до 
слідчого УСБУ у Львівській області Гнідь А.Ю. (м. Львів, вул. С. Бан-
дери, 1, каб. № 123) для вручення Вам повідомлення про підозру та 
проведення Вашого допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні №42022140000000136 від 07.06.2022 за ч. 7 ст. 111-1  
КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України. 

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

дження, уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, зареєстро-
ваний за адресою: м. Запоріжжя, провулок Прямий 8-а,  відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 27.06.2022 
на 10 год 00 хв. до старшого детектива Національного антикорупцій-
ного бюро України, Пачевського Володимира Віталійовича, за адре-
сою м. Київ, вул. В. Сурикова, 3  кабінет № 353, для допиту в статусі 
підозрюваного у кримінальному провадженні №12015100100003812 
від 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передба-
чених, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

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

№ 3432 км 21
ПОВІДОМЛЕННЯ

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду повідомляє засуджено-
го Токарюка Володимира Георгійовича, що розгляд кримінального про-
вадження за касаційною скаргою захисника Веселого Володимира Сер-
гійовича, який діє в його інтересах, та за касаційними скаргами потерпі-
лих Кушніра О.П., Жиравського B.C., Бардана С.М., Вівдюк Г.А., Бабик Е.А., 
Ковальської В.І., Красовської Л.Г., Мельничук К.Д., Крушельницької В.В., 
Угрин Л.С., Рибченко Є.І. на вирок Чернівецького апеляційного суду від 26 
квітня 2021 року стосовно засудженого Токарюка В.Г. відкладено на 14 го-
дину 20 липня 2022 року. 

Судове засідання відбудеться у Касаційному кримінальному суді Верхо-
вного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043.

Суддя Сергій ФОМІН

ПОВІДОМЛЕННЯ
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду повідомляє 

засудженого Губіна Владислава Валерійовича, що касаційний роз-
гляд кримінального провадження «спеціальне судове провадження  
№ 644/5100/17 (51-196 км 22)» за касаційною скаргою його захисни-
ка — адвоката Кундіуса І. В. на вирок Орджонікідзевського районного 
суду м. Харкова від 13 квітня 2018 року та ухвалу Харківського апеля-
ційного суду від 17 листопада 2021 року призначено на 03 серпня 2022 
року об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Касаційного кримінального 
суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орли-
ка, 4а. 

Cуддя Микола КОВТУНОВИЧ

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Коломєйцева Світлана Віталіївна, 13.02.1976 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. 
Дзержинського, 30/64, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 22 червня 2022 року на 15 год. 
30хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської об-
ласті, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, поверх 2, зал 18, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Коломєйцевої Світлани Віталіївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Суддя Роман ХОРОСТІЛЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Савченко Артем Ігорович, 27.06.1988 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134,135, 323 КПК України викликається 
в судове засідання на 14 год. 00 хв. 27 червня 2022 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельниць-
кий, вул. Пилипчука, 1, каб. 1, головуючий — суддя Вітушинська О.О., 
конт. тел. (0382) 65-82-48) для проведення судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22019240000000033 за обвинуваченням 
Савченка А.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.
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