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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ:
«Оптимальна 

температура в оселі має 
коливатися  

в межах 18—20 градусів, 
але в жодному разі не 

нижче  
16 градусів». 

Агресора треба 
позбавити 
фінансових потоків

ТИСК. Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії (гру-
па Єрмака — Макфола) представила дорожню карту фінансових 
санкцій. Документ містить аналіз впливу раніше запроваджених 
обмежень на фінансову систему рф, перелік рекомендацій для 
посилення тиску на державу-агресора та карту ризиків щодо реа-
лізації санкційної політики, повідомляє Офіс Президента.

Розроблені пропозиції базуються на залежності рф від захід-
них резервних валют, ринків і банків зокрема в торгівлі. Мета за-
пропонованих обмежень — позбавити росію фінансових пото-
ків, які агресор спрямовує на спонсорування війни.

Для цього необхідно зробити три кроки: накласти повні блоку-
вальні санкції на весь фінансовий сектор рф; цілком відмовити-
ся від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій га-
лузі; досягти інституціональної ізоляції, розпочавши перехід до 
нової економічної політики без участі росії.

Ці заходи відповідають трьом рівням нових фінансових об-
межень щодо рф, які можна реалізовувати поетапно впродовж 
найближчих місяців. 

152 об’єкти 
культури повністю або частково 
зруйновано в Україні з початку 

російської агресії, за даними ЮНЕСКО 

РЕЗОЛЮЦІЯ ПАРЄ. Поточні потреби українських біженців 
колосальні. Вони матимуть довгострокові наслідки для всієї 
Європи 

Агресія росії спричинила 
гуманітарну кризу  
з тяжкими наслідками

Міністр розвитку громад та територій про майбутній 
опалювальний сезон, який буде надскладним
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3 У бібліотеках Черкащини 
триває ревізія фондів, 
частину книжок вилучають 
із вжитку як шкідливі та 
застарілі

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

7 
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
надання допомоги по 
частковому безробіттю»

Жіночі батальйони наближають перемогу
МИ ЄДИНІ! Від початку війни Рівне стало величезним конвеєром безкорисливості та добра

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«Галю, треба на фронт термі-
ново виготовити три муль-

тиками», — з Острога зателефо-
нувала сестра Ольга Шевчук, 
яка ще 2014-го створила волон-
терський рух «Покрова» для до-

помоги нашим захисникам. Га-
лина Конькова й близько не зна-
ла, що це таке, тож пішла у вій-
ськовий магазин на продуктово-
му ринку. Його власник Павло 
Полюхович розказав  і показав. 
Це тканина, з якої шиють маску-
вальні костюми. А ще може бу-
ти піксель, пісок, олива, пусте-

ля… і маса інших. Отож із 24 лю-
того пані Галина не розлучаєть-
ся з військовою тематикою. 

Обставини неначе самі під-
вели до цього. Вона, як і Ната-
лія Сайкевич, яка давно орен-
дує під офіс великого косме-
тичного бренда приміщення в 
центрі міста, залишилися фак-

тично без роботи — склади ці-
єї фірми під Києвом потрапили 
під ворожі обстріли. Ось і вирі-
шили разом спрямувати зусил-
ля на створення захисного об-
мундирування для снайперів, 
розвідників, диверсійних груп, 
що працюють у ворожому ти-
лу. Розповіли про це знайомим, 

а ще через сторінку у фейсбу-
ці «Покрови» звернулися до не-
байдужих. 

Зголосилося чимало жінок. А 
керівник структури, якій нале-
жить приміщення, дозволив їм 
працювати безплатно в 
найпросторішому примі-
щенні. 

Асамблея закликає країни-члени РЄ зробити все можливе, щоб наші діти почувалися комфортно за межами  
рідної землі
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Жіночі батальйони наближають перемогу
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Він і сам чудово розуміє: 
люди роблять це від серця і 
задля якнайшвидшої нашої 
перемоги. 

 «Ми не для преси 
— для перемоги 
працюємо»

Вихідних та свят тут не-
має: дівчата постійно змі-
нюють одна одну. Серед 
них Оксана Стрижоус та 
Катерина Стороженко, 
яких застала за роботою. 
Вони саме плели «кікімо-
ру» (так називається кос-
тюм для снайпера).

«А ви цікавилися, це ру-
хомий снайпер чи, може, 
нерухомий? Адже буває 
йому, повністю злитому з 
місцевістю, треба нерухо-
мо пролежати 8—9 годин», 
— уточнює пані Конькова. 
«Сказали, нерухомий». — 
«Тоді доплітайте аж до під-
логи».

Оксана, найвища на зріст 
серед усіх, приміряє верх-
ню, потім — нижню части-
ну «кікімори» на себе: зали-
шилося доплести якихось 
20 сантиметрів, і готово.

Чоловік Катеринин Дми-
тро Стороженко 2019-го 
втік із Криму на материк. 
Там залишив усе, що на-
жив. І пішов у ЗСУ захища-
ти Україну. Нині він на пе-
редовій. А Катерина зізна-
лася, що, працюючи тут, 
трохи відволікається від 
тривожних думок — ре-
месло допомагає. Яке ж во-
но безцінне!

«Я вже, мабуть, дис-
ертацію можу захисти-
ти про цих кікімор та лісо-
виків. Багато в чому інтер-
нет допоміг, щось засвої-

ли методом проб і помилок. 
Гадаю, це набуте ремесло 
вже не зникне. До нас і піс-
ля війни можуть звертати-
ся, приміром, орнітологи, 
які спостерігають за птаха-
ми, чи фотомисливці — за-
любки сплетемо їм костю-
ми. Ось, бачите, штани, ось 
шубка», — демонструє Га-
лина Конькова ще один ви-
твір умілих рук та фантазії 
майстринь.

Вони всього вчаться на 
марші. Основа кожного ви-
робу — сітка, яку переда-
вали рибалки. Однак ни-
ні знайти її дедалі складні-
ше. До речі, сітку розміром 
10 на 4 метри одна жінка, 
яка вже добре набила ру-
ку, плете дев’ять днів, що-
дня працюючи з 9 ранку до 
першої ночі. А якщо трохи 
менше, часу знадобиться 
значно більше. 

Тільки уявіть, яка це не-
легка ретельна праця! У 
кожне віконце сітки вплі-
тають попередньо розібра-
ну мішковину (мішки ма-
ють бути не нові й джуто-
ві), а ще додають смужки з 

натуральних тканин мас-
кувальних кольорів. Шука-
ють матеріал для роботи, де 
тільки можуть: щось пере-
дають волонтери чи прино-
сять із дому, щось купують 
у секонд хендах. І в цьому 
темпі та ритмі, які задали 
собі самі, дівчата крутяться 
з ранку до вечора незаба-
ром чотири місяці поспіль. 

«Але, зауважте, ми не для 
преси — для перемоги пра-
цюємо», — кажуть. Вони 
просто невтомні, як і наші 
захисники!

А діти заспівали 
«Червону калину»

Така сама і талановита 
рівнянка, членкиня одра-

зу двох творчих спілок — 
письменників та журналіс-
тів Тамара Бацмай. Вона і 
картини малює, й книжки 
для дітей пише та видає (до 
речі, «УК» розповідав про це 
раніше). А від початку війни 
плете маскувальний одяг та 
готує обіди для внутрішньо 
переміщених осіб в одному 
із соборів міста. Адже Рівне 
перетворилося на величез-
ний конвеєр безкорисливос-
ті та добра, яке тут на кож-
ному кроці. Питаю, чи не за-
тяжко їй (знаю, що пережи-
ла кілька складних опера-
цій, та й років нікому з нас 
зозуля не докує).

«Тяжко, втомлююся стра-
шенно, — не приховує пані 
Тамара. — Але як  трішечки 
відпочину, біжу на зустрічі 
з дітками — вони дарують 
мені крила.

Ось днями була дітво-
ра 5—10 років із Крама-
торська, Слов’янська, Хар-
кова, Донецька, Маріупо-
ля. Хтось із мамою прий-
шов, хтось із бабусею. Разом 
уголос читали книжку «Моя 
Україна», в якій я зібрала 

унікальні факти про нашу 
країну. А тоді питаю: яку ві-
дому українську пісню спі-
вають багатьма мовами сві-
ту? Я мала на думці «Ще-
дрик». А діти, не змовляю-
чись, одразу почали: «Ой, у 
лузі червона калина похи-
лилася…» 

Тобто маленьких патрі-
отів зі сходу тут, на захо-
ді, об’єднують наше слово 
і наша пісня. А ще вони де-
далі частіше приходять на 
такі зустрічі у вишиванках. 
Оце й спонукає мене до без-
корисливої праці заради на-
шої перемоги. Відчуваю мо-
ральний обов’язок, тому на-
віть і не думала десь їхати з 
рідного міста». 

Натхнена розмовою, не-
сподівано зустріла вико-
навчого директора Рівнен-
ського регіонального відді-
лення Асоціації міст Укра-
їни Тетяну Грещук з вели-
ченькою торбою: «Ось, на-
різала вчора смужок зі ста-
рого одягу та й несу їх до во-
лонтерського центру. Во-
ни для маскувального одягу 
потрібні. Отак щоразу: зве-
чора наріжу, а вранці зане-
су. Усе ж допомога. Адже в 
кожного з нас  стільки непо-
трібного одягу, ганчір’я — 
все згодиться для перемо-
ги». 

Вона запрошує долучи-
тися до доброї, як на мене, 
святої справи. Каже, ви-
кроївши у своєму графі-
ку годинку-другу, отрима-
єте моральне задоволен-
ня надовго. І від створеного 
власними руками, і від без-
корисливої допомоги на-
шим захисникам. І майдан-
чиків для цього дуже ба-
гато, треба тільки, як ка-
жуть, знати місця.  І я вже 
не можу дібрати слів у від-
повідь. А що тут скажеш? 
Ми незламні!       

А матері плетуть… Перемогу
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Рівнянка Тамара Бацмай презентує власні книжки дітям, яким Рівне стало другою домівкою

Банківська система:  
перший тест війною пройдено

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

ФІНАНСИ. Підсумки перших 
трьох місяців 2022 року вказують, 
що банківська система України при-
пинила зростання і негативними по-
казниками відреагувала на початок 
війни росії проти України. За перші 
три місяці 2022 року, або за один мі-
сяць війни, якість кредитних порт-
фелів банків майже не змінилася. 
Проте такі оцінки попередні і врахо-
вують лише трохи більш як 30 днів 
війни з понад 100. Тож агентство очі-
кує погіршення ситуації, але з опти-
мізмом дивиться в майбутнє і вва-
жає, що банківська система України 
завдяки державним банкам та бан-
кам з іноземним капіталом впевне-
но пройде кризу, спричинену війною.

Лідери рейтингу
Першу сходинку в рейтингу за-

йняв АТ «Кредобанк», який три мі-
сяці 2022 року завершив із чистим 
прибутком 39,624 млн грн та чистим 
процентним доходом 533,066 млн 
грн. Частка поганих кредитів банку 
на 01.04.2022 року становила всього 
7,12% і була майже вдвічі меншою за 
середнє значення показника в бан-

ках, які брали участь у рейтингу. На 
думку агентства, дуже сильні пози-
ції АТ «Кредобанк» у західному ре-
гіоні України та високий рівень під-
тримки зовнішніх акціонерів дали 
йому змогу зайняти лідерські позиції 
в рейтингу під час війни. 

За підсумками трьох місяців 2022 
року другу сходинку рейтингу очо-
лив Райффайзен Банк. За три мі-
сяці 2022 року він отримав чистий 
процентний дохід у сумі 2,4 млрд 
грн та незначний збиток. Станом на 
01.04.2022 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку становила 
всього 2,21%.

Уже традиційно до числа бан-
ків з найнадійнішим рівнем депози-
тів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». 
За даними звітності банку, його чис-
тий процентний дохід за три міся-
ці 2022 року становив 161,547 млн 
грн, а чистий комісійний дохід — 
1,398 млн грн. Три місяці 2022 року 
АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив із 
чистим прибутком 25,643 млн грн. На 
01.04.2022 року кошти клієнтів банку 
становили 1,638 млрд грн. Банк утри-
мував частку NPL у своєму кредит-
ному портфелі на рівні 17,26%, що 
значно менше, ніж середній показ-
ник по банківській системі. За оцін-
ками агентства, АТ «БАНК ФОР-
ВАРД» мав досить привабливі депо-
зитні програми.

Стабільно надійні 
держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з 
державною часткою, які актив-
но працюють в роздрібному бізне-
сі, увійшли до групи банків з на-

дійними депозитами. Серед держ-
банків укотре найуспішнішим ви-
явився ПриватБанк, майже по-
стійний учасник рейтингу, що вхо-
дить до ТОП-10 банків з надійни-
ми депозитами. Перший квартал 
2022 року ПриватБанк завершив 

із прибутком у сумі 3,714 млрд грн. 
За перший квартал 2022 року банк 
знизив рівень NPL у своєму кре-
дитному портфелі на 1,9 п.п.

Непогані результати пока-
зав Укргазбанк. На 01.04.2022 ро-
ку частка NPL у його кредитному 
портфелі становила 11,72%. Банк, 
за даними звітності, яку опубліко-
вано на сайті НБУ, завершив три 
місяці 2022 року з чистим процент-
ним доходом 1,4 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
скромніші, ніж інші державні бан-
ки, результати, але його діяльність 
теж була помітною. Частка про-
блемних кредитів у кредитному 
портфелі Ощадбанку на початок 
другого кварталу 2022 року стано-
вила 36,5%. Нагадаємо, що за 2019 
рік частка проблемних кредитів в 
Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., 
за 2020-й вона скоротилася ще на 
5,46 процентних пункти, а за пер-
ші три місяці 2022 року відбулося 
зниження ще на 0,15 п.п.

Укрексімбанк завершив три мі-
сяці 2022 року із чистим процент-
ним доходом на рівні 1,356 млрд 
грн та чистим комісійним дохо-
дом у розмірі 0,261 млн грн. Чис-
тий збиток банку після оподат-
кування за підсумками перших 
трьох місяців 2022 року становив 
2,02 млрд грн.

ТОП-12 БАНКІВ З НАЙВИЩИМ РІВНЕМ РЕЙТИНГУ НАДІЙНОСТІ ДЕПОЗИТІВ

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу 
депозитів

Підсумкова  
рейтингова оцінка в балах

1 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 10,0193
2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,9562
3 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,8989
4 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8790
5 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6632
6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5127
7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4371
8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0035
9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8667
10 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7084
11 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4734
12 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2498

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про 

надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або 
вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає досто-
вірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які 
брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцін-
кою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квар-
тальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 ро-
ку, дев’ять місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід 
враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 ро-
ку, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували 
за актуальними даними. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впли-
вають на депозити банку до 13 червня 2022 року включно, ці чинники враховували під час оцінювання.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2022 р. № 707 
Київ

Деякі питання виготовлення та оформлення 
паспорта громадянина України  

в умовах воєнного стану
Відповідно до статті 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану 
в Україні» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що:
у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинен-

ня або скасування виготовлення бланка паспорта громадянина України, зразок 
і технічний опис якого затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опи-
су та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення 
державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188, № 101, ст. 3477; 2016 р., № 87,  
ст. 2829), здійснюється без внесення засобів кваліфікованого електронного під-
пису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадя-
нина України;

видача паспорта громадянина України, оформленого з використанням бланка 
паспорта громадянина України, виготовленого відповідно до абзацу другого цієї по-
станови, здійснюється без внесення до безконтактного електронного носія, що міс-
титься у паспорті громадянина України, засобів кваліфікованого електронного підпи-
су та засобів шифрування;

паспорт громадянина України, оформлений та виданий з використанням блан-
ка паспорта громадянина України, виготовленого відповідно до абзацу другого ці-
єї постанови, є чинним протягом строку, на який його було видано, та не підлягає 
обов’язковому обміну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 496-р 
Київ

Про залучення гранту на бюджетну підтримку  
від Цільового фонду багатьох донорів 

зі співфінансування Проекту «Підтримка 
державних видатків для забезпечення стійкого 

державного управління в Україні»
Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду ба-

гатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для 
забезпечення стійкого державного управління в Україні», створеного Міжнарод-
ним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діє 
як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту 
«Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управлін-
ня в Україні»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 497-р 
Київ

Про залучення гранту на бюджетну підтримку  
від Федеративної Республіки Німеччина

1. Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Федеративної Республі-
ки Німеччина в обсязі 1 млрд. євро.

2. Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федератив-
ної Республіки Німеччина щодо гранту Федеративної Республіки Німеччина на ко-
ристь України для задоволення її бюджетних потреб з метою стабілізації економіки 
України відповідно до інструменту, створеного Міжнародним валютним фондом для 
адміністративного рахунка для України.

Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича на підписання за-
значеної Угоди.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 498-р 
Київ

Про уповноваження Міністра фінансів  
на підписання векселів у національній валюті  
на користь Міжнародного банку реконструкції  

та розвитку
Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича підписувати непе-

реказні, безпроцентні векселі у національній валюті на користь Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку відповідно до статей II, V Статей Угоди Міжнародного бан-
ку реконструкції та розвитку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 499-р 
Київ

Про звільнення Шевченка Т. С. з посади 
заступника Міністра культури  та інформаційної 

політики України
Звільнити Шевченка Тараса Сергійовича з посади заступника Міністра культури 

та інформаційної політики України у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 501-р 
Київ

Про звільнення Чуєвої К. Є. з посади заступника 
Міністра культури та інформаційної політики 

України з питань європейської інтеграції
Звільнити Чуєву Катерину Євгенівну з посади заступника Міністра культури та ін-

формаційної політики України з питань європейської інтеграції у зв’язку з перехо-
дом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 502-р 
Київ

Про призначення Чуєвої К. Є.  
заступником Міністра культури та інформаційної 

політики України
Призначити Чуєву Катерину Євгенівну заступником Міністра культури та інфор-

маційної політики України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 503-р 
Київ

Про звільнення Яременка І. О. з посади 
заступника Міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України  

з питань європейської інтеграції 
Звільнити Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтегра-
ції у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 504-р 
Київ

Про призначення Яременка І. О.  
заступником Міністра у справах ветеранів 
України з питань європейської інтеграції 

Призначити Яременка Ігоря Олександровича заступником Міністра у справах ве-
теранів України з питань європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 505-р 
Київ

Про призначення Власенка С. Г. заступником 
Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації

Призначити Власенка Сергія Геннадійовича заступником Міністра захисту довкіл-
ля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових транс-
формацій і цифровізації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 506-р 
Київ

Про призначення Гури К. Ю. Головою Державного 
агентства інфраструктурних проектів України 

Призначити Гуру Костянтина Юрійовича Головою Державного агентства інфраструк-
турних проектів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків 
на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою 
праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «КОВАЛЬ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF KOVAL v. UKRAINE)
(Заяви № 36508/19 та №53077/19)

Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року
Заявник тримався під вартою у Державній установі «Дніпровська установа виконання по-

карань (№4)». 
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скаржився за 

статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Кон-
венція) на неналежні умови тримання його під вартою та відсутність у національному зако-
нодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Заявник також висував 
інші скарги за Конвенцією.

Розглянувши скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд нагадав, 
що під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумін-
ні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впли-
вовим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими не-
доліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, 
що умови тримання заявника під вартою були неналежними, і заявник не мав у своєму роз-
порядженні ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами, та констату-
вав порушення статей 3 та 13 Конвенції.

Стосовно поданих скарг, які також порушували питання за Конвенцією з огляду на від-
повідну усталену практику, Європейський суд, беручи до уваги всі наявні у нього матеріали, 
дійшов висновку, що ці скарги також свідчать про порушення Конвенції і констатував пору-
шення пунктів 3 та 5 статті 5, а також пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на неналежні умови тримання під вартою, відсут-

ність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту та інші скар-
ги за усталеною практикою Суду, як зазначено в таблиці у додатку, а решту скарг у заяві № 
53077/19 – неприйнятними;

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з 
неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, поданими за 
усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суми, зазна-

чені у таблиці в додатку, які мають бути конвертована в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має 
бути додано три відсоткові пункти». 

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

(Заява № 39108/18 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 10 лютого 2022 року

Заявники тримались під вартою у різних установах Державної кримінально-виконавчої 
служби України.  Деякі із заявників продовжують утримуватися під вартою. 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися 
за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Кон-
венція) на неналежні умови тримання їх під вартою та відсутність у національному законо-
давстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Заявники також подали ін-
ші скарги, які, з огляду на відповідну усталену практику Європейського суду, порушували пи-
тання за пунктами 3 та 5 статті 5 Конвенції, а також пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції. 

Розглянувши скарги заявників за статтями 3 та 13 Конвенції, Європейський суд нагадав, 
що під час встановлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумін-
ні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже впливо-
вим чинником та може становити порушення як сам собою, так і в сукупності з іншими недо-
ліками. Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, що 
умови тримання заявників під вартою були неналежними і у них не було ефективного засобу 
юридичного захисту у зв’язку з їх скаргами, та констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з 

неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, висунутими 
за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазна-

чені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазна-
чені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової 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 УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО  
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонно-

го суду Дніпропетровської області від 21.06.2022 (судова справа  
№ 183/2751/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 42022132580000023 
від 07.04.2022 стосовно підозрюваної Таран Оксани Василівни, 
26.05.1985 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

Прокурор у кримінальному провадженні – керівник Старобільської 
окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури 

Сергій ПОПОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., підозрюваний у кри-

мінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017 за  
ч. 1 ст. 109 КК України, за дорученням прокурора, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, 290 КПК України, повідомляєтесь про завершення до-
судового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового 
розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 29.06.2022 надається 
можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження 
в робочий час у приміщенні Державного бюро розслідувань за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри 15, кабінет № 324.

Слідчий ДБР В. Луценко 
тел. 365-40-00 (вн. 2122)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Золотоверх Володимир Дорофійович, 
30.01.1956 року народження, уродженець смт. Марківка Старобіль-
ського району Луганської області, зареєстрований та проживаючий 
за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт. Марків-
ка, вул. Центральна, буд. 22, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України викликається у кри-
мінальному провадженні № 42022132580000076 від 06.06.2022 до 
Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокура-
тури, за фактичним місцем розташуванням за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34 на 27.06.2022 об 
11:00, на 28.06.2022 об 11:00, на 29.06.2022 об 11:00, для отримання 
письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, для  допиту в 
якості підозрюваного, для проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Телефон для зв’язку: 0504029553
Прокурор у кримінальному провадженні – керівник Старобіль-

ської окружної прокуратури Луганської області
Сергій ПОПОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Мармій Наталя Сергіївна, 31.01.1994 р.н., уродженка смт. 

Козацьке Бериславського району Херсонської області, зареєстрована та 
фактично проживаюча за адресою: Херсонська область, Бериславський 
район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 2А, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 04, 07 та 11 лип-
ня 2022 року о 10 год. 00 хв. до слідчого УСБУ у Львівській області Коно-
ненка Д.Л. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 103) для вручення Вам по-
відомлення про підозру та проведення Вашого допиту в якості підозрю-
ваної у кримінальному провадженні № 22022140000000072 від 05.05.2022 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
Богатир Володимир Вікторович, 23.11.1977 р.н., підозрюваний у 

кримінальному провадженні № 42017000000003538 від 07.11.2017 за 
ч. 5  ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України, за дорученням прокурора, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290 КПК України, повідомляєтесь 
про завершення досудового розслідування та надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим стороні захисту з 
29.06.2022 надається можливість ознайомитись з матеріалами кримі-
нального провадження в робочий час у приміщенні Державного бю-
ро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри 15, кабі-
нет № 324.

Слідчий ДБР В. Луценко
тел. 365-40-00 (вн. 2122)
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією 

у м. Миколаєві) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Мико-
лаєві, Матвієнко Сергій Андрійович за погодженням із 
прокурором Миколаївської спеціалізованої прокурату-
ри у військовій та оборонній сфері Південного регіо-
ну Маковецьким Євгеном Валентиновичем, відповідно 
до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України, повідо-
мляє про зміну раніше повідомленої підозри та пові-
домлення про нову підозру Павлову Юрію Вікторови-
чу, 02.06.1983 р.н., який народився в м. Севастопіль, 
АР Крим, громадянину України, раніше не судимому, 
проживаючому за адресою – вул. Жовтневої револю-
ції, 37, кв. 55, м. Севастополь, АР Крим, Україна, у кри-
мінальному провадженні № 42015150410001243 від 
23.02.2015 про те, що він підозрюється у вчинені кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408 
КК України (Дезертирство – нез’явлення на службу у 
разі переведення, з метою ухилитися від військової 
служби) та ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада – 
діяння, умисно вчинене громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній, економічній та 
інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в 
період збройного конфлікту).

Повний текст повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри та повідомлення про нову підо-
зру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості про здійснення спеціального досудового 
розслідування» 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 тимчасо-
во окупованій території України» Павлову Юрію Вікто-
ровичу, 02.06.1983 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Жовтневої революції, 37, кв. 55, м. Севасто-
поль, АР Крим, Україна) необхідно прибути до Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Миколаєві, (м. Миколаїв, вул. 
Спаська, 18; к.т. +38(0512)37-97-99) 11.07.2022 о 10:00 
год., 12.07.2022 о 10:00 год. та 13.07.2022  о 10:00 
год. для отримання у кримінальному провадженні  
№ 42015150410001243 від 23.02.2015 письмового по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри та 
повідомлення про нову підозру у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
КК України, допиту в якості підозрюваного, проведення 
інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні.

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією  
у м. Миколаєві ТУ ДБР, розташованого  

у місті Миколаєві Сергій МАТВІЄНКО

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження.
Обвинувачена Шестопалова Наталія Валеріївна, 

28.11.1973 р.н., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, 
Сіверська 19, кв. 33 відповідно до вимог 297-5,323 КПК 
України викликається у судове засідання, що відбудуть-
ся 5 липня 2022 о 14.00 годині в залі судових засідань 
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових 
засіданнях в якості обвинуваченого.

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

Крім того обвинуваченій Шестопаловій Н.В. 
роз’яснюєть ся, що відповідно до ч.2 ст. 31 КПК України 
кримінальне провадження в суді першої інстанції що-
до злочинів, за вчинення яких передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти ро-
ків, здійснюється колегіально судом у складі трьох суд-
дів лише за клопотанням обвинуваченого.

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

Суддя Осіік Д.В.

Оголошення про виклик у судове засідання 
обвинуваченого  

Олійник Олександра Олександровича
Справа № 496/1064/17

Провадження № 1-кп/496/116/22
Біляївський районний суд Одеської області викли-

кає обвинуваченого Олійник Олександра Олександро-
вича, 26.12.1978 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, вул. Радужна, 12 кв. 4) у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 258 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 год. 30 хв.  
07 липня 2022 року.

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду, кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Для отримання інформації про стан розгляду справи 
звертайтесь до канцелярії суду за тел.: (063) 323-97-30, 
тел. 099-112-16-55.

Суддя Марина Пасечник

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ 

у Львівській області Гнідь А.Ю., за погодженням 
із прокурором відділу Львівської обласної про-
куратури Ковальчуком Т.О., відповідно до ст.ст. 
40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України пові-
домляє про підозру Сімініхіну Миколі Миколайо-
вичу, 11.07.1965 р.н., уродженцю м. Старобіль-
ська Луганської області, громадянину України, 
українцю, раніше несудимому, зареєстрованому 
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 
Ленгемака, буд. 83, у кримінальному проваджен-
ні №22022140000000044 від 04.04.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України (у діянні, умисно вчи-
неному громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторкан-
ності, обороноздатності, державній безпеці Украї-
ни, а саме у переході на бік ворога в умовах воєн-
ного стану). Повний текст повідомлення про підо-
зру розміщується на веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості про здійснення спеціального досудового 
розслідування».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УС-

БУ у Львівській області Гнідь А.Ю., за погоджен-
ням із прокурором відділу Львівської обласної 
прокуратури Никеруєм А.С., відповідно до ст.ст. 
40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України пові-
домляє про підозру Старцеву Геннадію Івановичу, 
03.05.1970 р.н., уродженцю м. Алчевська Луган-
ської області, громадянину України, українцю, ра-
ніше не судимому, зареєстрованому за адресою: 
Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Інтернаціональ-
на, буд. 9, кв. 16, у кримінальному проваджен-
ні №42022140000000136 від 07.06.2022 у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України (у добровільному за-
йнятті громадянами України посад в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово 
окупованій території). Повний текст повідомлення 
про підозру розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального до-
судового розслідування».

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Звольського Вадима Володимирови-
ча, 1964 р.н. як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/4949/18 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Покатілова О.Б. у судове засідання, що 
відбудеться 01 липня 2022 року о 15.00 год. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 
1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження
 Обвинувачені Бойцов Семен Юрійович 31.12.1996 

року народження та Тютєрєв Олександр Миколайо-
вич 16.04.1980 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в 
судове засідання, що відбудеться 06.07.2022 року о 
12 годині 00хв.,в залі судових засідань № 233 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні в якості обвинувачених .

Суддя С.М. Кічмаренко

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Толкачова Андрія Олександровича, 14.08.1997 
р.н. як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покаті-
лова О.Б. у судове засідання, що відбудеться 01 лип-
ня 2022 року о 14.00 год. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 

28.08.1959 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47, кв. 20, від-
повідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, що відбудеться 05 
липня 2022 року о 13 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань № 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя  С.М. Кічмаренко

Повістка про ВИКЛИК обвинувачених при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального  судового провадження.
Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970 

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійо-
вич, 16.07.1977 року народження, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр 
Миколайович, 13.09.1984 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська область, Красноокнянський район, с. Дігори, 
відповідно до вимог ст. ст. 297- 5, 323 КПК України виклика-
ються в судове засідання, що відбудеться 30.06.2022 року о 12 
год. 45 хв., в залі судових засідань № 233 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

Суддя С.М. Кічмаренко

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Удовіченка Олексія Олексійовича, 
26.08.1981 р.н. як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/2603/20 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О.Б. в судове засі-
дання, що відбудеться 05 липня 2022 року о 16-
00 год. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Наточеєва Олексія Миколайови-
ча, 23.12.1973 р.н. як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/8814/19 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3. ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О.Б.  у судо-
ве засідання, що відбудеться 05 липня 2022 ро-
ку о 15.00 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний 1, зал № 301-1 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Петрова Владислава Антоновича, 
30.10.1959 р.н., уродженця м. Білозерське До-
нецької області, проживаючого за адресою вул. 
Менжинського,58, смт Ясна Поляна, м. Крама-
торськ, Донецької області, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні №296/2604/20 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, в підготовче судове за-
сідання під головуванням судді Аксьонова В.Є.,  
яке призначено на 05 липня 2022 року на 12 год. 
30 хв., в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бокіна Ві-
талія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., уродженця м. Костянтинівка До-
нецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6247/19 1-кп/296/198/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, 
в судове засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке призна-
чено на 30 червня 2022 року на 10 год. 30 хв., в приміщенні Корольов-
ського районного суду м.Житомира за адресою м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу Ар-

тема Володимировича, за вчинення кримінальних правопорушень 

за ч.1 ст.258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Л.С. 

Шимон в судове засідання , що відбудеться 01 липня 2022 року о 

10 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-

томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал №5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Хрустальо-
ва Сергія Сергійовича, 07.02.1985 р.н., уродженця м. Маріуполь Доне-
цької обл., зареєстрованого за адресою м. Маріуполь, пр. Перемоги,94, 
кв.61, як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/9651/16-к 
1-кп/296/161/22 по обвинуваченню його у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що призначено на 30 червня 
2022р. на 16 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою м. Житомир, майдан Соборний,1, каб. №106.

Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Скляр Іван Володимирович, 11.09.1999 

року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України вам повідомляється про підозру у кримінально-
му провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022 у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 4  
ст. 408 КК України – дезертирстві, тобто нез’явлення на місця 
служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Скляр Іван Володимирович, 11.09.1999 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 27, 28 та 29 червня 2022 року на 10:00 год. до Другого 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 26) тел. 
(099)-35-24-122 для вручення вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 
КК України та здійснення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022 в якос-
ті підо зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України. 

 Старший слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську 

Олександр ЗАВАДСЬКИЙ

Повідомлення про підозру
Кузьмін Василь Васильович, 24.12.1976 року народження, грома-

дянин України, відповідно до ст. ст; 111, 133, 135, 278 КПК України, 
Вам в рамках кримінального провадження внесеного 06.06.2022 до 
ЄРДР за №42022102070000209 повідомляється про підозру у вчи-
ненні публічних закликах громадянином України до підтримки рі-
шень та дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення про підозру підписано заступником Подільської 
окружної прокуратури м. Києва Дмитром КУТОВИМ.

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

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

мадянину України, зареєстрованому за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Пейзажна, 40, кв.41. Відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 28, 29, 30 червня 2022 
року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до Подільської 
окружної прокуратури міста Києва для допиту в якості підозрювано-
го в межах кримінального провадження №42022102070000209 за 
ч.1 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Махортов Олег Юрійович, 16.08.1991 року на-

родження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 
42022130000000056 від 08.03.2022  у вчиненні кримінального право-
порушення,  передбаченого: 

- ч. 2 ст. 111 КК України – тобто у державній зраді, а саме у діянні, 
умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на 
бік ворога в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Махортов Олег Юрійович, 16.08.1991 року на-

родження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
28, 29 та 30 червня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)-15-15-100 для вручен-
ня вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022130000000056 
від 08.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.  

 Слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Краматорську   

Анатолій ЧАПЛАНОВ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +23 +28 Черкаська +11 +16 +22 +27
Житомирська +11 +16 +24 +29 Кіровоградська +11 +16 +22 +27
Чернігівська +11 +16 +23 +28 Полтавська +11 +16 +22 +27
Сумська +11 +16 +22 +27 Дніпропетровська +12 +17 +22 +27
Закарпатська +11 +16 +29 +34 Одеська +14 +19 +23 +28
Рівненська +10 +15 +24 +29 Миколаївська +12 +17 +23 +28
Львівська +10 +15 +26 +31 Херсонська +12 +17 +22 +27
Івано-Франківська +9 +14 +25 +30 Запорізька +12 +17 +22 +27
Волинська +10 +15 +25 +30 Харківська +12 +17 +22 +27
Хмельницька +10 +15 +24 +29 Донецька +13 +18 +22 +27
Чернівецька +10 +15 +25 +30 Луганська +12 +17 +23 +28
Тернопільська +10 +15 +25 +30 Крим +12 +17 +20 +25
Вінницька +11 +16 +23 +28 Київ +14 +16 +25 +27

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

23..28
11..16

22..27
12..17

22..27
11..16

23..28
13..18

25..30
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та про відкриття  

сторонами матеріалів кримінального провадження   
Відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України та за дорученням процесу-

ального керівника – прокурора відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління 
Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури 
повідомляю, що 22.06.2022 досудове розслідування у кримінально-
му проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за  № 62022050020000043 від 10.03.2022 року за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, 
за підозрою Романчук Юлії Сергіївни, 14.01.1980 р.н. —  завершено.

Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.
На підставі ст.ст. 283, 290 КПК України Ви маєте право на озна-

йомлення з цими матеріалами за правилами цієї статті 27.06.2022 у 
приміщенні Територіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Краматорську за адресою: м. Дніпро, 
проспект Гагаріна, буд.26. 

Також відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України прошу на-
дати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним 
чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з 
них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо во-
ни знаходяться у Вашому володінні або під Вашим контролем, якщо 
Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази 
у суді у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 62022050020000043 від 10.03.2022 
року  за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Романчук Юлія Сергіївна, 14.01.1980 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 27 черв-
ня 2022  року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 26) тел. роб. (099)-35-24-122 
для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження   
№ 62022050020000043 від 10.03.2022 у якості підозрюваної. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

 Старший слідчий 2 СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську 

Олександр ЗАВАДСЬКИЙ 

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

повідомляю, що 23 червня 2022 року в кримінальному проваджен-
ні провадженні №  22022220000001299 від 14.05.2022 складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянину України 
Стрижку Андрію Миколайовичу, який підозрюється у колабораційній 
діяльності, тобто у добровільному зайнятті громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміні-
стративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, ство-
рених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Стрижку Андрію Миколайовичу, 27.06.1975  

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримі-
нального процесуального кодексу України, 28, 29 та 30 червня 2022 
року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до Харківської 
обласної прокуратури за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 4, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а та-
кож вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою з додатками до нього у рамках кримінального 
провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 22022220000001299 від 14.05.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні  
Олександр Сіренко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській 

області Шевченко Ольга Олегівна, за погодженням із прокурором відді-
лу Сумської обласної прокуратури Северином Михайлом Володимирови-
чем, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України пові-
домляє про підозру Судакову Олександру Володимировичу, 24.12.1977 ро-
ку народження; уродженцю м. Урень, Нижньогородської області (до 1990 
р. Горьківська область), Російської Федерації (СРСР від 1922 до 1991 ро-
ку); мешканцю  м. Нижній Новгород, Нижньогородської області, Російської 
Федерації, вул. Дьяконова, буд. 43 кв. 33; громадянину Російської Феде-
рації, у кримінальному провадженні №22022200000000029 від 17.05.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (в іншому порушенні за-
конів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчиненому за попе-
редньою змовою групою осіб).

Повний текст повідомлення про підозру Судакову О.В. 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-ta-povistka-pro-viklik-serebrovu-iyu-ta-sudakovu-ov-na-04072022-
05072022-ta-06072022-z-perekladom-na-rosiisku-movu

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Судакова Олександра Володимировича, 24 грудня 1977 року народжен-

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі — КПК України) викликається на «10» год. «00» 
хв. «04», «05», «06» липня 2022 року до слідчого слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Сумській області за адресою: м. Суми, 
вул. Герасима Кондратьєва, 32, кабінет 14, для участі у проведенні допи-
ту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших проце-
суальних дій у межах кримінального провадження № 22022200000000029 
від 17.05.2022.

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

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

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області  
ст. лейтенант юстиції Ольга ШЕВЧЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сум-

ській області Шевченко Ольга Олегівна, за погодженням із прокурором 
відділу Сумської обласної прокуратури Северином Михайлом Володими-
ровичем, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України 
повідомляє про підозру Сереброву Івану Юрійовичу, 23.12.1988 року на-
родження; уродженцю с. Мулино, Нижньогородської області (до 1990 р. 
Горьківська область), Російської Федерації (СРСР від 1922 до 1991 року); 
мешканцю м. Тарко-Сале, Ямало-Ненецького автономного округу, Росій-
ської Федерації, вул. Праці, буд. 11, кв. 10; громадянину Російської Феде-
рації, у кримінальному провадженні №22022200000000029 від 17.05.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (в іншому порушенні за-
конів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчиненому за по-
передньою змовою групою осіб).

Повний текст повідомлення про підозру Сереброву І.Ю. 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-ta-povistka-pro-viklik-serebrovu-iyu-ta-sudakovu-ov-na-04072022-
05072022-ta-06072022-z-perekladom-na-rosiisku-movu

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Сереброва Івана Юрійовича, 23 грудня 1988 року народження, відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодек-
су України (далі — КПК України) викликається на «15» год. «00» хв. «04», 
«05», «06» липня 2022 року до слідчого слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Гераси-
ма Кондратьєва, 32, кабінет 14, для участі у проведенні допиту як підо-
зрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуаль-
них дій у межах кримінального провадження № 22022200000000029 від 
17.05.2022.

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

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

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області  
ст. лейтенант юстиції Ольга ШЕВЧЕНКО

Посвідчення особи учасни-
ка ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС категорії 2 серія А номер 
060921 на ім’я Костюшко Віта-
лій Миколайович, виданий Ки-
ївською облдержадміністраці-
єю 16.12.1992 р.  
вважати недійсним.

Втрачені атестат про повну загальну середню освіту 
КХ №38220922 та додаток 12АС №693329, видані Броварською за-
гальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №2 Броварської міської ради 
Київської області на ім’я Сома Павла Андрійовича, 
вважати недійсними.

Втрачене посвідчення дити-
ни, яка постраждала від Чор-
нобильської катастрофи се-
рії Д №235009 H на ім’я Сіроша 
Єгора Борисовича, видане Ки-
ївською обласною державною 
адміністрацією від 24.07.2007 
року, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Роменський Микола Миколайович, 

12.09.1981 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України Вам повідомляється про підозру у кримінальному прова-
дженні за №62022050010000135 від 19.05.2022, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінально-
го кодексу України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умис-
но вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, тери-
торіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу 
на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Роменський Микола Миколайович, 12.09.1981 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися  
27, 28 та 29 червня 2022 року на 10:00 год. до Першого слідчого від-
ділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-92-06-999 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 62022050010000135 від 19.05.2022 в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Старший слідчий 1 СВ (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, 
розташованого у м. Краматорську С.В. Захаров

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Марков Ігор Олегович, 18.01.1973 р.н., 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам по-
відомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 12022100000000322 від 02.06.2022, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу 
України, тобто у колабораційній співпраці з державою-агресором та 
її окупаційною адміністрацією, діяльності, а саме у здійсненні інфор-
маційної діяльності у спрямованої на підтримку держави-агресора, 
її окупаційної адміністрації та збройних формувань та на уникнен-
ня нею відповідальності за збройну агресію проти України, активній 
участі в таких заходах. 

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Марков Ігор Олегович, 18.01.1973 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 27, 29 червня 
2022 року та 01 липня 2022 року о 10:00 год. до слідчого управління 
Головного управління Національної поліції у м. Києві (вул. Володи-
мирська, б. 15, м. Київ) для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 12022100000000322 від 02.06.2022 
у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України. 

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної 
поліції у м. Києві старший лейтенант поліції  

Едуард КРІШТОФ-БОРОВСКІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 22 червня 2022 року  

Лещеок Володимир Борисович, 27.05.1972 р.н., громадянин Укра-
їни, на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам у кримі-
нальному провадженні № 22022130000000156 від 14.05.2022 повідо-
мляється про підозру у добровільному зайнятті громадянином Укра-
їни посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах вла-
ди, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в оку-
паційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визна-
чені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Кон-
ституції України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-
нин України Лещеок Володимир Борисович, 27.05.1972 р.н., о 10 го-
дині 00 хвилин, 28, 29, 30 червня 2022 до Луганської обласної проку-
ратури за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №22022130000000156 
від 14.05.2022, для допиту у якості підозрюваної, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному 
провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.


	24_p1
	24_p2
	24_p3
	24_p4
	24_p5
	24_p6
	24_p7-8
	24_p9
	24_p10
	24_p11
	24_p12

