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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СЕРГІЙ НІКОЛАЙЧУК:
«Понад половина з топ-20 

банків залишатимуться 
операційно 

прибутковими,  
 і це дасть змогу 

їм самостійно 
відновлювати 

капітал».

Спортивний бойкот 
має тривати

САНКЦІЇ. Європейська спортивна спільнота має продовжувати 
санкційний тиск для недопущення російських та білоруських спортс-
менів до участі у міжнародних спортивних змаганнях. Про це зая-
вив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт  під час зустрічі разом 
із президентом НОК України Сергієм Бубкою із президентом Євро-
пейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом та президен-
том Асоціації федерацій літніх олімпійських видів спорту Франчес-
ко Річчі Бітті.

Як відомо, у відповідь на воєнну агресію росії виконавчий комітет 
Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним 
спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не за-
прошувати і не дозволяти участі російських і білоруських спортсме-
нів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях (IOC statement). Проте 
деякі федерації та організатори допускають російських і білоруських 
спортсменів до міжнародних змагань як «нейтральних учасників».

Очільники європейських спортивних асоціацій запевнили україн-
ську сторону в намірах продовжити бойкот до припинення воєнної 
агресії рф проти України.

9684 
кредитні договори на загальну суму 
36,45 млрд грн укладено за період 

дії воєнного стану в межах програми 
«Доступні кредити 5—7—9%»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд упроваджує новий 
великий проєкт грантової безповоротної підтримки  
нових бізнесів

Гроші  
на власну справу

Заступник голови НБУ про очікування регулятора  
щодо подолання поточної кризи банківської системи
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Засновник і продюсер нової 
медіаплатформи Ukraine Forever 
Андрій Мазепа про те, чому зараз 
так актуальні позитивні програми 
культурного спрямування

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

«Урядовий кур’єр» 
аналізує, як 
війна впливає на 
зовнішньоекономічну 
діяльність України 8 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання забезпечення вилучення, 
передачі та репатріації тіл (останків) 
осіб, загиблих (померлих) у зв’язку  
із збройною агресією проти України»

Рукави для зберігання зерна допоможуть аграріям
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. Мі-

ністерство аграрної політики та про-
довольства звернулося до урядів 
США, Канади, Великої Британії, ЄС 
із проханням надати Україні присто-
сування для тимчасового зберігання 
зерна. Попередні результати є: пер-
ша партія уже пливе до нас.

Про це розповів заступник міністра 
аграрної політики та продовольства 
Маркіян Дмитрасевич в ефірі націо-
нального марафону «Єдині новини».

За його словами, з огляду на до-
волі проблематичний темп розви-
тку експорту через блокування мор-
ських портів дефіцит потужностей 
для зберігання врожаю до кінця ро-
ку може сягати від 10 до 15 мільйо-
нів тонн.

«Ми говоримо про тимчасове збе-
рігання. Це так звані рукави для збе-
рігання зерна, якими наші аграрії 
вже користувалися до війни. Вони 
мають вигляд довгих поліетилено-

вих мішків, у які вміщається до 200 
тисяч тонн зерна і які можна збері-
гати просто на полях. Друга опція, 
яку застосовують у Канаді і США, 
— так звані тимчасові силуси, або 
зернові кільця. Це велике металеве 
кільце, яке кріпиться на звичайному 
майданчику, на поверхню стелиться 
спеціальний матеріал, який не про-
пускає вологи, а зверху він закрива-
ється спеціальним тентом, що збері-
гає зерно від впливу навколишнього 

середовища. Один такий силус при-
близно вміщає 5 тисяч тонн зерно-
вих», — пояснив посадовець.

Він зазначив, що багато ферме-
рів, розуміючи майбутню пробле-
му, вже закуповують такі пристрої, 
насамперед рукави для зберігання 
зерна.

Заступник міністра додав, що до 
початку повномасштабної війни в 
розпорядженні українських аграріїв 
було потужностей для складського 

зберігання приблизно на 75 мільйо-
нів тонн. Зерносховища на 10 міль-
йонів тонн розміщено на тимчасово 
окупованих територіях, решту було 
або пошкоджено, або знищено вна-
слідок воєнних дій.

Нагадаємо, Україна в ході весня-
но-польових робіт засіяла 13,4 міль-
йона га сільськогосподарських зе-
мель. За прогнозами, очікується 
врожай 60 мільйонів тонн зернових 
та олійних культур.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

місто Кропивницький 17 червня 2022 року 

Дудник Людмила Борисівна, 15.05.1967р.н., гро-
мадянка України, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні  
№ 42022132590000029 від 31.05.2022 повідомляєть-
ся про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих або адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі 
в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викли-
кається громадянка України Дудник Людмила Бори-
сівна, 15.05.1967 р.н., о 10 годині 00 хвилин, 27, 28, 
29 червня 2022 до Луганської обласної прокуратури 
за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Соборна, 5-а,у кримінальному проваджен-
ні №42022132590000029 від 31.05.2022, для допиту у 
якості підозрюваної, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про ухвалення слідчим 
суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськра-

йонного суду Дніпропетровської області від 02.06.2022 
(справа № 183/1897/22, провадження №1-кс/183/549/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного Латки Вади-
ма Івановича, 06.09.1990 року народження, у криміналь-
ному провадженні №62022050020000174 від 18.04.2022 
року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викли-

кається підозрюваний Латка Вадим Іванович, 06.09.1990 
року народження, 25.06.2022 о 10:00, 26.06.2022 о 10:00, 
27.06.2022 о 10:00 до слідчого Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Краматорську Король Альони Юріївни за 
адресою: вул. Старокозацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпро-
петровська область, для участі у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні №62022050020000174 
від 18.04.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 111, ч. 7  
ст. 111-1 КК України, а також проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування.  

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

Громадянин України Міняйлов Сергій Анатолійо-
вич, 06.05.1982 р.н., на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні 
№42022132590000019 від 11.04.2022 повідомляєть-
ся про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих або адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створе-
них на тимчасово окупованій території, у тому числі 
в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянин України Міняйлов Сергій 
Анатолійович, 05.05.1982 р.н., о 10 годині 00 хви-
лин 27, 28 та 29 червня 2022 року до Луганської об-
ласної прокуратури за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, у кри-
мінальному провадженні №42022132590000019 від 
11.04.2022, для допиту у якості підозрюваної, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик 
вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Барвінський Микола Олек-

сандрович, 29.11.1980 р.н., у відповідності до ви-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомля-

ється про підозру у кримінальному провадженні за  

№ 42022100000000163 від 29.04.2022, у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого  

ст. 111-2 Кримінального кодексу України, тобто у по-

собництві державі-агресору.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Барвінський Микола Олек-

сандрович, 29.11.1980 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 24, 27 та 29 

червня 2022 року о 10:00 год. до слідчого управ-

ління Головного управління Національної поліції у  

м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб.  

№ 444) тел. роб. (044)-271-97-01 для проведення 

слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-

вадженні № 42022100000000163 від 29.04.2022 у 

якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 

неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 

139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий слідчого управління Головного  

управління Національної поліції у м. Києві

Майор поліції Леонід Охремчук

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кло-

потання детектива Національного бюро Першого відділу детек-
тивів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детек-
тивів Національного антикорупційного бюро України Крютчен-
ка Віталія Олександровича, погоджене прокурором п’ятого від-
ділу Управління процесуального керівництва, підтримання дер-
жавного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури Офісу Генерального проку-
рора Сидоренком Вадимом Анатолійовичем, про встановлен-
ня стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000003393 від 16.11.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міс-
та Києва від 07.03.2018 постановлено здійснювати  спеціаль-
не досудове розслідування відносно підозрюваного в даному 
кримінальному провадженні — Курченка Сергія Віталійовича, 
21.09.1985 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у 
порядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання  на 
14 год. 00 хв. 27 червня 2022 року підозрюваного Курченка Сер-
гія Віталійовича, 21.09.1985 р.н., для розгляду вищезазначено-
го клопотання (судове засідання відбудеться  в приміщенні Ви-
щого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підо-
зрюваний вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.               

Слідчий суддя Володимир ВОРОНЬКО

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового 

розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України 
викликається громадянка України Куліш Ган-
на Олександрівна, 13.04.1984 р.н., на 10 годи-
ну 00 хвилин 27, 28 та 29 червня 2022 за міс-
цезнаходженням Щастинської окружної проку-
ратури Луганської області за адресою: Кірово-
градська область, м. Кропивницький, вул. Дар-
віна, 34, кабінет №4, для вручення письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 Кримінального кодексу України у кри-
мінальному провадженні №42022132600000054 
від 15.04.2022, допиту у якості підозрюваної, а 
також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні. 

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

Прокурор у кримінальному провадженні —
Прокурор Станично-Луганського відділу

Щастинської окружної прокуратури 
Луганської області Дмитро МЕЛЬНИК

Прокуратурою Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополя здійснюєть-
ся процесуальне керівництво у криміналь-
них провадженнях № 42016000000002581 від 
27.09.2016 за підозрою Курської Антоніни Ге-
оргіївни, 08.10.1955 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та № 42016000000003291 від 
11.11.2016 за підозрою Сінані Олександра Ми-
хайловича, 11.04.1972 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України. 

У межах зазначених кримінальних прова-
джень стосовно вказаних осіб зібрано достат-
ньо доказів для повідомлення про зміну рані-
ше повідомленої підозри, відкриття матеріалів 
досудового розслідування іншій стороні та вру-
чення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись стат-
тями 110, 279, 290 КПК України, пропонує-
мо підозрюваним Курській Антоніні Георгіїв-
ні, 08.10.1955 р.н., та Сінані Олександру Ми-
хайловичу, 11.04.1972 р.н. прибути до прокура-
тури Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) 24, 27, 28, 29 червня 2022 року (з 09:00 
до 18:00) для проведення вказаних процесуаль-
них дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового 

розслідування
Громадянка України Прищепа Аліна Геннадіїв-

на, 12.09.1993 року народження, зареєстрована 
за адресою: Луганська область, Старобільський 
район, с. Великоцьк, вул. Миру, 12, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-
суального кодексу України викликається у кримі-
нальному провадженні №42022132580000077 від 
06.06.2022 до до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Доне-
цькій та Луганській областях, за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, вул. Святосла-
ва Хороброго, 23 (місце фактичного розташуван-
ня) на 25.06.2022 об 11:00, на 26.06.2022 об 11:00, 
на 27.06.2022 об 11:00, для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 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 непри-
буття вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у то-
му числі: накладення грошового стягнення, можли-
вість застосування приводу, здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування, здійснення спеці-
ального судового розгляду.

Старший слідчий СВ 3 управління
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

старший лейтенант юстиції Марина ШЕПОТЬКО

Королівський районний суд м. Житоми-
ра викликає Ільніцького Михайла Євгено-
вича 1986 р.н., як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні №296/864/22, 
1-кп/296/557/22 за вчинення криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Л. С. Шимон в судове засідання , що від-
будеться 27 червня 2022 року о 09 год. 30 
хв. та 01 липня 2022 року о 09 год. 30 хв. 
в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал №5-к

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Чернораєва Віталія Бори-
совича, 1960 р.н., за вчинення криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3 ,ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Л. С. Шимон в судове засідання, що від-
будеться 27 червня 2022 року о 12 год. 
00 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№5-к

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Ростоку Любомира Ста-
ніславовича, 02.06.1995 р.н., уродженця  
м. Слов’янськ Донецької області, як обви-
нуваченого у кримінальному провадженні 
№296/9026/18 1-кп/296/185/22 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних право-
порушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Аксьоно-
ва В. Є. в судове засідання, що призначе-
но на 27 червня 2022р. на 16 год. 00 хв. 
в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб. 106. 

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня є обов’язковою.

Було втрачено документи видані на 
ім’я Орлова Петра Ігоровича, а саме: атес-
тат про повну загальну середню осві-
ту ВК №37390721; додаток до атестата 
серія 12АТ №765711; свідоцтво про ба-
зову загальну середню освіту серія ВК 
№32744837, додаток серія 12СО №739073 
виданих Червоноградським НВК №13 
Червоноградської міської ради Львівської 
обл., диплом бакалавра виданий Націо-
нальним університетом «Юридична ака-
демія України імені Ярослава мудрого» 
22.06.13 року та додаток до нього, ди-
плом магістра виданий Національним 
юридичним університетом імені Ярослава 
Мудрого серія ХА №46676699 31.05.2014 
року та додаток до нього. Вказані доку-
менти вважати недійсними.

Загублені документи:

 – дозвіл на міжнародні перевезення 

№154827, країна дозволу — Румунія,

– дозвіл на міжнародні перевезення 

№129646, країна дозволу — Румунія,

– дозвіл на міжнародні перевезення 

№062130, країна дозволу —  

Республіка Болгарія,

– дозвіл на міжнародні перевезення 

№094478, країна дозволу — Румунія,

вважати недійсними.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу Сумської області Хомен-
ко О. В. повідомляє, що після смерті Постольної Марії Олександрівни, 16 серпня 1939 року 
народження, яка померла 21 січня 2022 року, постійним місцем проживанням та реєстра-
ції якої було: село Постольне, вулиця Центральна, будинок 73, Сумського району, Сумської 
області,  була відкрита спадкова справа.

Просимо усіх спадкоємців за законом до 21 липня 2022 року з урахуванням вимог Поста-
нови КМУ від 28.02.2022 №164 (зі змінами від 19.04.2022 року) «Деякі питання нотаріату в 
умовах воєнного стану» звернутися по питанню прийняття спадщини до нотаріуса за адре-
сою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кв. 131, або за телефо-
нами: 068-517-33-04, 099-422-73-04.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Сімініхін Микола Миколайович, 11.07.1965 р.н., уродженець та житель  

м. Старобільськ, вул. Ленгемака, буд. 83, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,  
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 24, 27 та 28 червня 2022 року о 12 год. 00 
хв. до слідчого УСБУ у Львівській області Гнідь А. Ю. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб.  
№ 123) для вручення Вам повідомлення про підозру та проведення Вашого допиту в якості 
підозрюваного у кримінальному провадженні №22022140000000044 від 04.04.2022 за ч. 2  
ст. 111 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст.139 КПК України. 

Втрачене свідоцтво 
на право власності 

на квартиру за адресою 
м. Київ, вул. Дорогожицька 
будинок 15А квартира 21, 
на ім’я Гуракова Георгія 

Анатолійовича, 
вважати недійсним.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Во-
лодимировича як обвинуваченого на 16 годину 00 хвилин 29 червня 
2022 року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володими-
ровича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України №1183-VII від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, та кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Марченко М. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості об-
винуваченої Гуріну Ольгу Валеріївну, 30.03.1970 року народження, 
для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної О.В., обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що су-
довий розгляд відбудеться 29.06.2022 о 10:00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 

належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Сумулі-
ді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 29.06.2022 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Яку-
ба Коласа, 27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя В. О. Жмудь 
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Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Дарницький районний суд м. Києва викликає Лихачову Л.О., 31.01.1974 р.н.,  
уродженку АР Крим, яка проживає за адресою: АР Крим, м. Армянськ, вул. ім. Ге-
нерала Корявко 18, кв. 80, у підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні за звинуваченням Лихачової Лариси Олексіївни, 31.01.1974 р.н. у ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за № 12021010000000094 від 02.08.2021 р., яке 
відбудеться в приміщенні суду 28.06.2022 р. о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Ки-
їв, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під головуванням судді Просалової О. М.  
У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого. Поштова адреса: 02068,  
м. Київ, вул. О. Кошиця 5-а.

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

ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує про розширення переліку  

додаткових сервісів тарифних пакетів на послугу  

«Віртуальна АТС» з 01.07.2022 для абонентів юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців.

Детально тарифи та умови надання послуги «Віртуальна 

АТС» за номером Контакт-Центру 0-800-21-22-21  

та на сайті ПрАТ «Датагруп» http://www.datagroup.ua.

Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянкових 
суден та Свідоцтво про право плавання під Державним Пра-
пором України на судно «Four Winns 278 Vista», реєстрацій-
ний номер «uа 2812 МА», власник судна Шеверун Юрій Ми-
колайович, вважати недійсними.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченого Нахлу-
піна Віталія Германовича, 19.04.1966 року на-
родження, для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР 
за № 42016010000000184 відносно Нахлу-
піна Віталія Германовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 29.06.22 р. об 11 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03148,  
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду да-

не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає у якості обвинуваченого Абе-
ляшева Олександра Віталійовича для роз-
гляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судо-
вого провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016000000002411 відносно Абеляше-
ва Олександра Віталійовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 29.06.2022 на 
10 год. 30 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає у якості обвинуваченого Ми-
хайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951 
року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайло-
ва Євгенія Анатолійовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судовий роз-
гляд відбудеться 29.06.2022 р. о 12:30 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський А. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду да-

не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дніпровський районний суд міста Києва 
викликає Кустову Ірину Вікторівну як обвину-
вачену на 10 год. 00 хв., 27 червня 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Кустової Іри-
ни Вікторівни, 05.10.1962 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111  
КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 113.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченої Кузнєцо-
ву Олену Олександрівну для розгляду кримі-
нального провадження з дозволом на здій-
снення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002406 
відносно Кузнєцової Олени Олександрівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 
29.06.2022 о 10 год. 45 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 
710.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає у якості обвинуваченого Григо-
рова Андрія Івановича для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР 
за №22017011000000020 відносно Григорова 
Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 30.06.2022 р. о 16.00 год. 
в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Оздоба М. О.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Скісова Олександра Євгенови-
ча, як обвинуваченого на 11 год. 00 хв., 27 
червня 2022 року у справі за обвинуваченням 
Скісова Олександра Євгеновича, 23.02.1980 
року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111  
КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Вас Єлгазіну Ларису Павлівну 
як обвинувачену на 11 год. 00 хв., 27 черв-
ня 2022 року у справі за обвинуваченням Єл-
газіна Лариса Павлівна, 08.11.1956 року на-
родження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

 Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Гриценка Юрія Федоровича як 
обвинуваченого на 11 год. 30 хв., 27 червня 
2022 року у справі за обвинуваченням Гри-
ценка Юрія Федоровича, 03.06.1960 року на-
родження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 113.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Атаманюка Германа Степановича, як 
обвинуваченого, у підготовче судове засідан-
ня, призначене на 28 червня 2022 року на 13 
годину 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінально-
му провадженні № 42016000000003296 від 
11.11.2016 року, за обвинуваченням Атама-
нюка Германа Степановича, 15.12.1967 року 
народження, уродженця Російської Федера-
ції, громадянина України, з вищою освітою, 
проживаючого за адресою: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дружби, 
62, кв. 274, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд міста Києва 
викликає Аржанцева Ігоря Володимировича 
як обвинуваченого на 27 червня 2022 року о 
10 год. 30 хв., у справі за обвинуваченням Ар-
жанцева Ігоря Володимировича, 25.06.1962 
року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину) передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу Укра-
їни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,  
каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Федосєєв С. В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Пікулу Едуарда Олександровича, як 
обвинуваченого, у підготовче судове засі-
дання, призначене на 28 червня 2022 року 
на 14 годину 15 хвилин, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у криміналь-
ному провадженні № 42016000000004002 
від 20.12.2016 року, за обвинуваченням Піку-
ли Едуарда Олександровича, 10.03.1976 ро-
ку народження, уродженця Російської Фе-
дерації, с. Правовосгочне, Іванівського р-ну, 
Амурської обл., громадянина України, про-
живаючого за адресою: Автономна Республі-
ка Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люксембург, 
11, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 України.

Суддя Оксана Метелешко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Дяченко Любов 
Олександрівну 18.07.1955 року народження, (останнє відоме місце проживання: 
вул. Павленка, 2, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться об 11 годині 40 хвилин 28 червня 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного 
СУДУ м. Києва за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна. 14-а. зал № 34 
(головуючий суддя Єсауленко М. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шепеті-
ло В’ячеслава Юрійовича, 14.12.1989 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Гагаріна, 28, кв. 2, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст .28, ч. 1 ст. 111 КК України в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 28 червня 2022 року о 13:00. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є; 
зал судових засідань №6, під головуванням судді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Колосову 
Ганну Геннадіївну. 27.06.1973 року народження (останні відомі місця прожи-
вання: пр-т Кірова, 66/1/7, кв. 83, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 28 червня 2022 року о 15:00 год. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, 
зал судових засідань №15, під головуванням судді Касьян А. В., Луценко О. М., 
Белоконна І. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Кулішо-
ва Андрія Сергійовича. 01.11.1980 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Бородіна, 2, кв. 126, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 28 червня 2022 року об 11:00. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, 
зал судових засідань № 15, під головуванням судді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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