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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Вдячні Президенту США 

Джозефу Байдену та 
американському народу 

за рішення надати 
черговий пакет 

оборонної допомоги 
на $450 млн». 

У Бучі відкрили 
модульне містечко

ТУРБОТА. Учора голова канцелярії прем’єр-міністра Респу-
бліки Польща міністр Міхал Дворчик та міністр розвитку гро-
мад та територій України Олексій Чернишов відкрили тимчасо-
ве модульне містечко в місті-герої Буча Київської області.

«Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця. Тут 
мешкатимуть люди, які втратили житло. Серед них будуть і вчи-
телі, чиє житло зруйновано в Бучі й навколишніх населених пунк-
тах, і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове — 
уряд, регіональна та місцева влада активно працюють над дов-
гостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням 
пошкодженого житла», — наголосив Олексій Чернишов.

За словами міністра, загалом у Бучі в модульних містечках 
на трьох локаціях заплановано розмістити 704 людини. 

«У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кім-
нати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові. Цей варіант, який 
ми почали реалізовувати разом з урядом Польщі, вже довів 
свою зручність та оптимальну комфортність», — поінформував 
очільник Мінрегіону. 

62 тис. га
території країни очистили фахівці 

ДСНС. Знешкоджено понад 45 тис. 
вибухонебезпечних предметів, з них 

близько 2 тис. авіабомб

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль переконаний, що нам не потрібно 10 чи 15 років, 
щоб реформуватися згідно з вимогами ЄС.  
Можемо це зробити набагато швидше

Статус кандидата 
прискорить трансформацію 
і відновлення 

Президент про нагальність підтримки, зокрема 
постачання додаткових систем HIMARS

2

3 Як Мінреінтеграції 
переформатувало свою роботу 
під час широкомасштабної 
війни, розповідає його 
очільниця Ірина Верещук

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

5 
ПРАВДА ПРО ВІЙНУ

У Рівному відкрили 
виставку унікальних 
світлин Дмитра 
Козацького про героїчних 
захисників Азовсталі

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

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

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

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
 

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

НА КОНТРОЛІ «УК»

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2022 р. № 708 
Київ

Про утворення Координаційного штабу  
з питань захисту прав осіб, депортованих 

або примусово переміщених у зв’язку  
із збройною агресією Російської Федерації 

проти України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або 

примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти 
України, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, 
депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією Російської 
Федерації проти України, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2022 р. № 708

СКЛАД 
Координаційного штабу з питань захисту прав осіб,  
депортованих або примусово переміщених у зв’язку  

із збройною агресією Російської Федерації проти України

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій, голова Координаційного штабу

Перший заступник (заступник) Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій, секретар Координаційного штабу

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ
Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики
Перший заступник (заступник) Міністра цифрової трансформації
Перший заступник (заступник) Міністра юстиції
Перший заступник (заступник) Міністра оборони 
Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ
Перший заступник (заступник) Голови Національної поліції
Перший заступник (заступник) Голови Держприкордонслужби
Перший заступник (заступник) Голови ДМС
Перший заступник (заступник) Голови Нацсоцслужби
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Представник Офісу Президента України (за згодою)
Представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)
Представник Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Представник СБУ (за згодою)
Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
Представники міжнародних гуманітарних організацій, громадських об’єднань (за 

згодою)

Що не так із перевезеннями в Полтаві
ІНФРАСТРУКТУРА. У місті над Ворсклою вже понад місяць оптимізують роботу маршруток

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

У Полтаві тривалий час 
немає ладу на рин-

ку перевезень пасажи-
рів приватними авто-
бусами. Із 13 травня до  
11 червня приватні переві-
зники не випускали тран-
спортні засоби на маршру-
ти міста, посилаючись на 
брак на заправках пально-
го і небажання працювати 
без прибутку та вимагаючи 
від влади підвищення тари-
фів з 8 до 25 гривень. Вони 
жодним чином не обґрунту-
вали встановлення саме та-
кого тарифу. 

Потім їхні вимоги трохи 
зменшилися. Проте переві-
зники продовжували вима-
гати такий тариф, який ви-
кликав обурення пасажирів 
(зарплати ж ніхто не підви-
щував) і влади, представни-
ки якої намагалися різними 
способами, зокрема поси-
лаючись на закони воєнно-
го часу, приструнити шан-
тажистів.             

Мережа руху 
нова, проблеми 
старі

Про перипетії в автопере-
везеннях у Полтаві ми вже 
розповідали у статті «Чому 
в Полтаві побільшало вело-
сипедистів» («УК» №128 за 
10 червня). Ситуація скла-
лася така, що на початку 
червня в обласному центрі 
приватного пасажирського 
автотранспорту працювало 
значно менше від потреби. 
Чиновникам міської ради 
надходили скарги від жи-
телів міста і переселенців, 

які були не вдоволені таким 
станом справ. Проте переві-
зники й далі вимагали під-
вищити тариф, мотивуючи 
це тим, що несуть відпові-
дальність за колективи, які 
в них працюють, і що в Кре-
менчуці на той момент та-
рифи на проїзд у приват-
них автобусах уже підви-
щили до 15 гривень.

На початку другої дека-
ди червня приватні авто-
буси нарешті з’явилися на 
маршрутах Полтави. Між 
владою і перевізниками 
було досягнуто тарифно-
го консенсусу. Більш того, 
у галузі пасажирських ав-
топеревезень міста відбу-
лася справжня революція: 
транспортний відділ Пол-
тавської міської ради на 
основі концепції від німець-
ких партнерів GIZ розро-
бив нову мережу автобус-
них маршрутів, які вже ві-
дображаються у додатках 
EasyWay та CityBus. Місь-
ка рада опублікувала де-
тальну схему руху кожно-
го маршруту. Із 15 червня 
оператор системи безготів-
кової оплати проїзду ТОВ 
«Фарго Сістемс» мав розпо-
чати продаж пластикових 
карток з тарифним пакетом 
«Гаманець». 

За словами директора то-
вариства Максима Голди-
ша, вартість пластикової 
картки становить 50 гри-
вень (до війни її планува-
ли продавати за 35 гри-
вень).     «Фарго Сістемс» 
змінив умови тарифного 
пакета — знижка у приват-
ному транспорті становити-
ме не анонсовані 14 гривень, 
а 13 гривень. 

«Ми провели успішні пе-
реговори з перевізниками, 

запропонували їм більш іс-
тотну знижку і не братиме-
мо з цієї гривні комісію. То-
му і пасажири, і перевізни-
ки мають бути задоволені, 
— розповідає Максим Гол-
диш. — Умови цього пакета 
такі: автобус приватний — 
13 гривень, автобус кому-
нальний — 12 гривень.

Якщо пасажир провалі-
дував картку у транспорт-
ному засобі одного переві-
зника, а потім упродовж 35 
хвилин пересів на інший, то 
цей другий перевізник нічо-
го не отримує за безплатне 
перевезення. Перерахуван-
ня товариства перевізни-
кам відбуваються в межах 
договору щодня після вза-
ємного узгодження безго-
тівковим платежем». 

Максим Голдиш пові-
домив, що актуальна ін-
формація щодо е-квитка  
з’являтиметься у гру-
пі «Полтавська картка»  у 
фейсбуці. 

Платіть, скільки 
скажуть

Незабаром розпочнеть-
ся продаж карток з тариф-
ним пакетом «Комуналь-
ний проїзний» з фіксова-
ною вартістю 510 гривень 
за 60 поїздок. Щодо пакета 
«Єдиний проїзний» вартіс-
тю 600 гривень, то він має 
запрацювати тільки після 
того, як приватники облад-
нають свій транспорт валі-
даторами. 

За логікою речей, піс-
ля всіх подій, які відбулися 
за останній місяць на рин-
ку перевезень приватни-
ми автобусами Полтави, всі 
учасники недавнього кон-
флікту мали б зітхнути з 

полегшенням. Але в реаль-
ності цей конфлікт триває 
й досі. 

Останнім часом Пол-
таву заполонили пірат-
ські маршрутки з тари-
фом 10 гривень. Так, па-
сажирам це вигідно, про-
те якщо нелегали й нада-
лі їздитимуть маршрута-
ми міста без валідаторів і 
з таким тарифом, то част-
ково втрачається сенс ку-
пувати електронну карт-
ку, яка надає знижку  
5 гривень: із 15 гривень до 
13 або 10 гривень.

Подейкують, що причи-
на цієї тарифної анархії та-
ка. Згідно з рішенням місь-
квиконкому, замовник по-
слуг з перевезення паса-
жирів має укласти тимча-
сові договори з 16 переві-
зниками. Із 270 маршру-
ток у Полтаві міська влада 
вирішила залишити тіль-

ки 100. За планом, усі вони 
працюватимуть з ліцензія-
ми компаній, що прямо або 
опосередковано належать 
місцевому підприємцеві го-
лові Асоціації перевізників 
Полтавщини. 

Ображені перевізники 
вирішили утворити нефор-
мальне об’єднання, щоб че-
рез Полтавську ОВА отри-
мати ліцензії на приміські 
маршрути. Водії приблиз-
но 70 мікроавтобусів пра-
цюють у місті за старими 
маршрутами. Це й дало їм 
змогу встановити тариф 10 
гривень.

Пірати нівелюють задум 
системи е-квитка, який пе-
редбачає обладнати весь 
транспорт валідаторами та 
продати полтавцям елек-
тронні картки, які надають 
їм різні знижки: від 1 до 5 
гривень. Пересічний паса-
жир теж тоді вирішить, що 

йому не обов’язково мати 
електрон ну картку, а краще 
користуватися транспортом 
за 10 гривень і без неї. 

Начебто перевізники-не-
легали мають неформаль-
ного лідера, який є влас-
ником та директором при-
ватного підприємства, що 
вже багато років здійснює 
міжміські перевезення. 
Він завдяки своїм діловим 
зв’язкам і прикриває піра-
тів від перевірок контро-
люючих органів.

Чи так це насправді, по-
ки що достеменно не відо-
мо. Керівник транспорт-
ного відділу Полтавської 
міської ради Віталій Живо-
тенко повідомив, що з при-
воду безконтрольної робо-
ти нелегальних перевізни-
ків звертатиметься до ви-
конкому, після чого міська 
влада звернеться до про-
куратури та поліції.
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Приватні автобуси  
в Полтаві їздять  
за новою схемою руху  
і неоднаковими 
тарифами

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2022 р. № 708
ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово 
переміщених у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України

1. Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово 
переміщених у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України (далі 
— Координаційний штаб), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету 
Міністрів України та утворюється з метою сприяння координації діяльності централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцево-
го самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, право-
охоронних органів та громадських об’єднань з питань захисту прав осіб, депортова-
них або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації 
проти України (далі — депортовані особи).

2. Координаційний штаб у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради Украї-
ни, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів 
України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного штабу є:
1) сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, 
утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань 
з питань захисту прав депортованих осіб;

2) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо захисту прав 
депортованих осіб;

3) поширення інформації про свою діяльність.
4. Координаційний штаб для виконання покладених на нього завдань:
1) бере участь у розгляді та розробленні проектів нормативно-правових актів з пи-

тань захисту прав депортованих осіб;
2) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи ре-

комендації та пропозиції:
процедури повернення депортованих осіб під владу України або на територію країн, 

що не здійснюють збройної агресії проти України та не сприяють їй;
першочергових дій державних органів, органів місцевого самоврядування щодо 

депортованих осіб, що повертаються під владу України;
3) взаємодіє з державним підприємством “Український національний центр роз-

будови миру”, на яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 
травня 2022 р. № 434 “Питання виконання Женевської конвенції про захист цивіль-
ного населення під час війни від 12 серпня 1949 року” покладено виконання функцій 
Національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про захист 
цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. щодо отримання інформа-
ції про депортованих осіб.

5. Координаційний штаб має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за зго-
дою).

6. Координаційний штаб під час виконання покладених на нього обов’язків взає-
модіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами та організаціями.  

7. Посадовий склад Координаційного штабу затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

Голова Координаційного штабу затверджує його персональний склад та в разі по-
треби вносить зміни до нього. 

8. Головою Координаційного штабу є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Голова Координаційного штабу:
здійснює керівництво діяльністю Координаційного штабу, несе персональну від-

повідальність за виконання покладених на нього завдань;
дає обов’язкові для виконання доручення членам Координаційного штабу;
скликає засідання Координаційного штабу, визначає порядок денний засідань Ко-

ординаційного штабу, головує на них;
представляє Координаційний штаб у відносинах з органами державної влади, ор-

ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
9. Формою роботи Координаційного штабу є засідання, що проводяться у разі потреби.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного штабу забез-

печує його секретар.
Засідання Координаційного штабу вважається правоможним, якщо на ньому при-

сутні більш як половина його членів.
Голова Координаційного штабу може прийняти рішення про проведення засідання 

Координаційного штабу в режимі реального часу з використанням відповідних тех-
нічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційного штабу 
в такому режимі у засіданні Координаційного штабу.

10. На своїх засіданнях Координаційний штаб розробляє пропозиції та рекоменда-
ції з питань, що належать до його компетенції. 

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 
більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного штабу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Координаційного 
штабу та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного штабу, який підтримує пропозиції (рекомендації), може ви-
класти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційного штабу можуть бути реалізовані 
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган 
виконавчої влади відповідно до своїх повноважень. 

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Координаційного штабу покладається на Мінреінтеграції.

Корольовський районний суд м. Житомира повідомляє Чумеля Дмитра Ана-
толійовича 1985 р.н., про те, що вироком Корольовського районного суду м. Жи-
томира від 22.06.2022 року Чумеля Д.А. визнано винним у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 258-3 , ч. 2 ст. 260 КК України та призначено йому покарання:

— за ч.1 ст.258-3 КК України — 12 (дванадцять) років позбавлення волі з кон-
фіскацією всього майна,

— за ч.2 ст.260 КК України — 6 (шість) років позбавлення волі без конфіс-
кації майна.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинен-
ня менш суворого покарання більш суворим, призначено Чумелю Д.А. остаточ-
не покарання у вигляді 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією 
всього належного майна Чумелю Д.А.

На даний вирок може бути подана апеляція до Житомирського апеляційно-
го суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з дня 
його проголошення.

Суддя Л.С. Шимон
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Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції 

України Зарудня Л.Б. за погодженням із прокурором 
відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К. від-
повідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 
278 КПК України повідомляє про підозру Матевощу-
ка Юрія Вікторовича, 16.11.1983 року народження, 
громадянина України, українця, уродженця м. Бер-
дянськ Запорізької області, зареєстрованого та про-
живаючого за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, пр. Перемоги, 31, кв. 8, у кримінальному про-
вадженні  № 12022080000000274 від 01.04.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Украї-
ни — тобто у державній зраді, вчиненій в період во-
єнного стану.

Повістка про виклик
Матевощук Юрій Вікторович, 16.11.1983 року на-

родження, громадянин України, українець, уродже-
нець м. Бердянськ Запорізької області, зареєстро-
ваний та проживаючий за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, пр. Перемоги, 31, кв. 8, викли-
кається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національ-
ної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Богомольця, 10, 30.06.2022 на 16:00 год., 
01.07.2022 на 16:00 год. та 04.07.2022 на 16:00 год. 
для проведення слідчих дій у кримінальному прова-
дженні  № 12022080000000274 від 01.04.2022 в якос-
ті підозрюваного.

Повний текст повідомлення про підозру та пові-
стки про виклик розміщуватимуться на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального 
досудового розслідування» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції 

України Зарудня Л.Б. за погодженням із прокуро-
ром відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К. 
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 
277, 278 КПК України повідомляє про підозру Паруб-
ця Романа Володимировича, 05.05.1976 року наро-
дження, громадянина України, українця, уродженця 
м. Чернігів, зареєстрованого за адресою: м. Черні-
гів, вул. Пирогова, 22, кв. 61, у кримінальному про-
вадженні  № 12022080000000274 від 01.04.2022 про 
те, що він підозрюється у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Украї-
ни — тобто у державній зраді, вчиненій в період во-
єнного стану.

Повістка про виклик
Парубець Роман Володимирович, 05.05.1976 ро-

ку народження, громадянин України, українець, уро-
дженець м. Чернігів, зареєстрований за адресою: 
м. Чернігів, вул. Пирогова, 22, кв. 61, викликається 
до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної полі-
ції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. 
Богомольця, 10, 30.06.2022 на 12:00 год., 01.07.2022 
на 12:00 год. та 04.07.2022 на 12:00 год. для про-
ведення слідчих дій у кримінальному провадженні   
№ 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підо-
зрюваного.

Повний текст повідомлення про підозру та пові-
стки про виклик розміщуватимуться на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального 
досудового розслідування» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної полі-

ції України Зарудня Л.Б. за погодженням із про-
курором відділу Офісу Генерального прокуро-
ра Лупу А.К. відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 
112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє 
про підозру Федорченка Володимира Володи-
мировича, 14.10.1975 року народження, грома-
дянина України, українця, уродженця м. Павло-
град Дніпропетровської області, зареєстровано-
го за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Дімітрова, 1, у кримінальному провадженні  
№ 12022080000000274 від 01.04.2022 про те, що 
він підозрюється у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України 
— тобто у державній зраді, вчиненій в період во-
єнного стану.

Повістка про виклик
Федорченко Володимир Володимирович, 

14.10.1975 року народження, громадянин Украї-
ни, українець, уродженець м. Павлоград Дніпропе-
тровської області, зареєстрований за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Дімітрова, 1, 
викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ На-
ціональної поліції України Зарудньої Л.Б, за адре-
сою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 30.06.2022 на 
14:00 год., 01.07.2022 на 14:00 год. та 04.07.2022 
на 14:00 год. для проведення слідчих дій у кримі-
нальному провадженні  № 12022080000000274 від 
01.04.2022 в якості підозрюваного.

Повний текст повідомлення про підозру та пові-
стки про виклик розміщуватимуться на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик та відомості про здійснення спе-
ціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції 

України Зарудня Л.Б. за погодженням із прокуро-
ром відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К. 
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 
277, 278 КПК України повідомляє про підозру Бу-
сигіна Миколу Валерійовича, 02.10.1988 року наро-
дження, громадянина України, українця, уродженця 
м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрованого 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Севастопольська, 6, у кримінальному проваджен-
ні  № 12022080000000274 від 01.04.2022 про те, що 
він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто 
у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Бусигін Микола Валерійович, 02.10.1988 року на-

родження, громадянин України, українець, уродже-
нець м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрова-
ний за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Севастопольська, 6, викликається до старшо-
го слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції Украї-
ни Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Бого-
мольця, 10, 30.06.2022 на 10:00 год., 01.07.2022 
на 10:00 год. та 04.07.2022 на 10:00 год. для про-
ведення слідчих дій у кримінальному провадженні   
№ 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підо-
зрюваного.

Повний текст повідомлення про підозру та пові-
стки про виклик розміщуватимуться на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального досудового розслідування» за посиланням:  
https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування  

та відкриття матеріалів досудового розслідування
Повідомляю, що досудове розслідування у кри-

мінальному провадженні № 62022000000000136 
від 27.02.2022 за підозрою Януковича Віктора Фе-
доровича, 09.07.1950 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 332 КК України та ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, завершене. Підозрюваному Януковичу В.Ф. та 
його захиснику надається доступ до матеріалів кри-
мінального провадження № 62022000000000136 від 
27.02.2022, які є у розпорядженні сторони обвину-
вачення та пропонується для ознайомлення з ни-
ми прибути до Державного бюро розслідувань за 
адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524, 
29.06.2022 о 9 год. 00 хв.   

Слідчий ДБР О. Юрчук
тел. 365-40-00.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення Шевченківським районним  

судом м. Чернівці ухвали про здійснення  
спеціального досудового розслідування  
стосовно підозрюваного  Кравцова К.Ф.  

у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000025 

 Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чер-
нівці надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000025 від 19.05.2022 стосовно гро-
мадянина України Кравцова Костянтина Федорови-
ча, 26.09.1952 р.н., підозрюваного у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального ко-
дексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кравцов Костянтин Федо-

рович, 26.09.1952 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Донецьк, вул. Ревякіна 38, кв.12, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29 черв-
ня 2022 на «10:00» в каб. №258 до слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Чернівець-
кій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці) тел. роб. 
(0372) 595-440 для вручення вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та здійснен-
ня інших процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 
КПК України та вручення обвинувального акту у кри-
мінальному провадженні № 22022260000000025 від 
19.05.2022 в якості підозрюваного. 

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого  
відділу  Управління СБ України в Чернівецькій  

області підполковник юстиції Геннадій ГРИЗУНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановлення Шевченківським районним  

судом м. Чернівці ухвали про здійснення  
спеціального досудового розслідування стосовно 
підозрюваного Передереєвої Я.В. у кримінальному 

провадженні № 22022000000000027
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чер-

нівці надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022000000000027 від 19.05.2022 стосов-
но громадянки України Передереєвої Яни Вікторів-
ни, 22.03.1986 р.н., підозрюваної у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального ко-
дексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Передереєва Яна Віторівна, 

зареєстрована за адресою: м. Сніжне Донецької об-
ласті, вул. Советська, 114, кв. 83, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29 черв-
ня 2022 на «10:00» в каб. №258 до слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Чернівець-
кій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці) тел. роб. 
(0372) 595-440 для вручення вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та здійснен-
ня інших процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 
КПК України та вручення обвинувального акту у кри-
мінальному провадженні № 22022260000000027 від 
19.05.2022 в якості підозрюваної.

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого  
відділу  Управління СБ України в Чернівецькій  

області  підполковник  юстиції Геннадій ГРИЗУНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що 08.06.2022 у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознака-
ми вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з якою, Заболотній Володи-
мир Володимирович, 29.05.1989 р.н., адреса про-
живання: Запорізька область, Мелітопольський 
район, с. Вознесенка, вул. Зубенка, буд. 250-
к, будучи громадянином України вчинив умис-
ні дії на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній безпе-
ці України шляхом переходу на бік ворога в пері-
од збройного конфлікту в умовах воєнного ста-
ну, тобто підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Заболотній Володимир Володимирович, 

29.05.1989 р.н., адреса проживання: Запорізь-
ка область, Мелітопольський район, с. Возне-
сенка, вул. Зубенка, буд. 250-к, відповідно до 
вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 11 годи-
ну 29.06.2022, на 11 годину 30.06.2022, на 11 го-
дину 01.07.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення 
письмового повідомлення про підозру та допиту 
в якості підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за 
ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення досудового розслідування  

та відкриття матеріалів досудового розслідування
Повідомляю, що досудове розслідування у кри-

мінальному провадженні № 62022000000000136 від 
27.02.2022 за підозрою Кобзаря Костянтина Микола-
йовича, 25.12.1969 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 
КК України, ч. 1 ст. 408 КК України, завершене. Підо-
зрюваному Кобзарю К.М. та його захиснику надаєть-
ся доступ до матеріалів кримінального проваджен-
ня № 62022000000000136 від 27.02.2022, які є у роз-
порядженні сторони обвинувачення та пропонуєть-
ся для ознайомлення з ними прибути до Державно-
го бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Бо-
рисоглібська, 18, каб. 524, 29.06.2022 о 9 год. 30 хв. 

Слідчий ДБР О. Юрчук
тел. 365-40-00.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 29 червня 2022 року о 9 год. 
00 хв. до Державного бюро розслідувань за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для 
виконання вимог ст. 290 КПК України та ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження  
№ 62022000000000136 від 27.02.2022. Поважні 
причини неприбуття та наслідки неприбуття зазна-
чені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. Юрчук
тел. 365-40-00.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області повідомляє про виклик обвинуваче-
ного у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України Ні-
коровича Михайла Олександровича, 25.07.1970 
року народження, уродженця с. Біла Чортківсько-
го  району Тернопільської області, зареєстровано-
го за адресою: с. Біла вул. Штокалівка, будинок 
126, Чортківського району Тернопільської облас-
ті, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
30 червня 2022 року о 10 год. 30 хв. в залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 
34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Нікоровича М.О. 
у підготовче судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутнос-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.  

Суддя П. Гуменний 

Повістка про виклик до суду 
У провадженні Апеляційної палати Вищого ан-

тикорупційного суду перебуває апеляційна скарга 
захисника підозрюваного Дубілета О.В. — Пушка-
ря О.А. та апеляційна скарга захисників Бугая Д.В., 
Бойка С.Г. на ухвалу слідчого судді ВАКС від 22 
грудня 2021 року про обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний у кримінальному провадженні  
№ 12017040000000531 Дубілет Олександр Валері-
йович  викликається у судове засідання, яке від-
будеться о 14 год 5 липня 2022 року в приміщенні 
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 
(Київ, провулок Хрестовий, 4), головуючий суддя: 
Чорненька Д.С., судді: Калугіна І.О., Глотов М.С. У 
разі неможливості проведення судового засідання 
5 липня 2022 року,  підозрюваний Дубілет Олек-
сандр Валерійович викликається у судове засідан-
ня 15 липня 2022 року о 10 год.

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження підозрюваний вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Даниїла ЧОРНЕНЬКА

Оголошення про виклик до суду
У зв’язку із здійсненням спеціального судово-

го провадження у кримінальному провадженні 
№ 32014080000000003 від 09.01.2014 інформу-
ємо, що ухвалою Апеляційної палати Вищого ан-
тикорупційного суду від 09.06.2022 закінчено під-
готовку та призначено апеляційний розгляд апе-
ляційних скарг захисників Рачкова А.В. та проку-
рора на вирок Вищого антикорупційного суду від 
20.04.2022 за обвинуваченням Рачкова Андрія Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Рачков Андрій Володимирович, 31.03.1978 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. Гагаріна, буд. 85, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться о 
10:00 06.07.2022 в приміщенні Апеляційної пала-
ти Вищого антикорупційного суду (м. Київ, пров. 
Хрестовий, 4), головуючий суддя: Михайленко Д.Г., 
судді: Семенников О.Ю., Калугіна І.О.

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кобзар Костянтин Миколайович, 25.12.1969 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 29 червня 2022 року о 9 год. 
30 хв. до Державного бюро розслідувань за адре-
сою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для 
виконання вимог ст. 290 КПК України та ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження  
№ 62022000000000136 від 27.02.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР  О. Юрчук
тел. 365-40-00.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 

КПК України Вам необхідно з’явитися 30 червня 2022 року о 9 год. 00 хв. до Дер-
жавного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 
для отримання, у разі виконання вимог ст. 290 КПК України, обвинувального ак-
ту, а також реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000136 від 27.02.2022. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 

Слідчий ДБР О. ЮРЧУК. Тел. 365-40-00.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кобзар Костянтин Миколайович, 25.12.1969 р.н., відповідно до вимог  

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 30 червня 2022 року о 9 год. 30 
хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 
524 для отримання, у разі виконання вимог ст. 290 КПК України, обвинувального ак-
ту, а також реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62022000000000136 від 27.02.2022. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР О. ЮРЧУК. Тел. 365-40-00.

Втрачений диплом бакалавра (з від-
знакою) НК 43571746 та додаток до 
нього 12 ВБ № 690269, видані у 2012 ро-
ці Донецьким національним університе-
том на ім’я Волкової Анастасії Олексан-
дрівни, 
вважати недійсними.
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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
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідо-

мляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.04.2022 під 
№ 42022100000000162 за ознаками кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 111-2 КК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким Лисенко Андрій Олександрович, 14 квітня 1972 
року народження, місце реєстрації: м. Донецьк, вулиця Щетиніна, 16, квар-
тира 188, підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчинювано-
му громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України: наданні представникам іноземної держави та її пред-
ставникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчине-
ні в умовах воєнного стану та у пособництві державі-агресору, тобто вчинен-
ні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), 
збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, 
з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки рішень та/або дій держа-
ви-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-
агресора, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу 
Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про 
здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням:https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogorozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Лисенко Андрій Олександрович, 14 квітня 1972 року наро-

дження, місце реєстрації: м. Донецьк, вулиця Щетиніна, 16, квартира 188, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, 
за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК Укра-
їни на 27.06.2022 об 11:00 год., на 29.06.2022 об 11:00 год., на 30.06.2022 
об 11:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, допи-
ту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022100000000162 за ознаками вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор відділу Чернігів-

ської обласної прокуратури Цуцол Костянтин Григорович відповідно до 
ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підо-
зру Маховському Дмитру Миколайовичу, 01.04.1976 року народжен-
ня, уродженцю с. Куршановичі, Климовського району Брянської облас-
ті РФ, мешканцю м. Климово, Брянської області, РФ, пер. Брянський, 
буд. 24, громадянину Російської Федерації у кримінальному провадженні  
№ 22022270000000010 від 28.02.2022 про те, що він підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 
438 КК України, тобто у відданні наказу на жорстоке поводження з цивіль-
ним населенням, а також у жорстокому поводженні з цивільним населен-
ням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та 
відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за 
посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-
ta-povistki-pro-viklik-maxovskogo-dm-na-18072022-19072022-20072022-
original-ta-pereklad

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Прокурор в уголовном производстве — прокурор отдела Чернигов-

ской областной прокуратуры Цуцол Константин Григорьевич в соответ-
ствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведомляет 
Маховського Дмитрия Николаевича, 01.04.1976 года рождения, урожен-
ца д. Куршановичи, Климовського района Брянской области РФ, жителя г. 
Климово, Брянской области РФ, пер. Брянский, дом 24, гражданина Рос-
сийской Федерации в уголовном производстве № 22022270000000010 від 
28.02.2022 о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть в отдании приказа на жесто-
кое обращение с гражданским населением, а также в жестоком обраще-
нии с гражданским населением, совершенное по предварительному сго-
вору группой лиц. 

Полный текст уведомления о подозрении размещён на веб-сайте Офи-
са Генерального прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и 
сведения об осуществлении специального досудебного расследования» 
по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-
povistki-pro-viklik-maxovskogo-dm-na-18072022-19072022-20072022-
original-ta-pereklad

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Маховський Дмитро 

Миколайович, 01.04.1976 року народження, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
18, 19, 20 липня 2022 року на 12:00 год. до Чернігівської 
обласної прокуратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя 
Чорного, 9 (0462) 777-028, для вручення Вам повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22022270000000010 від 28.02.2022 як підозрю-
ваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у ра-
зі неможливості прибути до слідчого за викликом у зазна-
чений у повістці час Ви зобов’язані заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гражданин Российской Федерации Маховский Дмитрий 

Николаевич,  01.04.1976 года рождения, в соответствии с 
требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходи-
мо явиться 18, 19, 20 июля 2022 года на 12:00 в Черни-
говскую областную прокуратуру по адресу: г. Чернигов,  
ул. Князя Чёрного, 9, тел./факс (0462) 777-028 для вруче-
ния Вам уведомления о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 УК Украины, и проведения других процессуальных 
действий в уголовном производстве № 22022270000000010 
от 28.02.2022 как подозреваемого.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при 
невозможности прибыть к следователю по вызову в ука-
занное в повестке время Вы обязаны заранее сообщить о 
невозможности явки. Уважительные причины и послед-
ствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 
139 УПК Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Смолін Роман Сергійович, 26.07.1988 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 

111-112, 276-278 та глави 11 КПК України слідчий в ОВС СВ УСБУ у 
Хмельницькій області Семенчук М.В. за погодженням з начальником 
відділу Хмельницької обласної прокуратури Зваричем В.С. у криміналь-
ному провадженні №22021240000000025 від 12.08.2021 повідомляє Вам 
про підозру в державній зраді, а саме у відмові в умовах окупації АР 
Крим виконувати обов’язки несення військової служби та вступу на вій-
ськову службу до військових формувань Російської Федерації, тобто пе-
реході на бік ворога в період збройного конфлікту, а саме у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Смолін Роман Сергійович, 26.07.1988 р.н., відповідно 

до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 29, 
30 червня та 1 липня 2022 року до слідчого в ОВС СВ УСБУ у Хмельниць-
кій області Семенчук М.В. в каб. № 128 за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73, для проведен-
ня слідчих та процесуальних дій (отримання письмового повідомлен-
ня про підозру, допиту як підозрюваного та проведення інших проце-
суальних дій) у кримінальному провадженні №22021240000000025 від 
12.08.2021 за підозрою Смоліна Р.С. у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. Звертаю увагу, що 
неприбуття на виклик є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування.

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

відомляю, що у кримінальному провадженні № 22021240000000024 від 
22.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій об-
ласті складено письмове повідомлення Сабодишину Андрію Михайловичу, 
08.01.1984 р.н., громадянину України, уродженцю м. Хмельницького,  заре-
єстрованому за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27, про 
підозру у державній зраді, тобто в діянні, умисно вчиненому громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності, обороноздат-
ності та державній безпеці України: переході на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин  Сабодишин Андрій Михайлович, 08.01.1984 р.н., громадя-

нин України, уродженець м. Хмельницького,  зареєстрований за адресою: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 29 червня 2022 року на 10 го-
дину, 30 червня 2022 року на 10 годину та 01 липня 2022 року на 10 годину в 
каб. №125 до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельниць-
кій області Карнауха С.К. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 19, тел. (0382) 69-84-81, для вручення Вам письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, та допиту як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22021240000000024. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. Звертаємо увагу, що 
неприбуття на виклик є підставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Повідомлення про підозру від 09.05.2022 у кримінально-
му провадженні № 12022111130000801 від 21.04.2022 сто-
совно Струєва Антона Васильовича, 31 грудня 1992 року 
народження, підозрюваного у вчиненні злочину передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Струєва А.В. 

Підозрюваний Струєв Антон Васильович, 31 грудня 1992 
року народження, який проживає за адресою: 462240, Ро-
сійська Федерація, Оренбурзька область, Кувандикський 
район, місто Кувандик, вул. Крупської, буд. 2, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.06.2022, 
29.06.2022, 30.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному 
у кримінальному провадженні № 12022111130000801 за  
ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного 
та вручення письмового повідомлення про підозру під час 
здійснення досудового розслідування до слідчого слідчо-
го управління Головного управління СБ України у м. Києві 
та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: 
м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 
КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139, 140  
КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Повідомлення про підозру від 
27.04.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12022111130000738 від 11.04.2022 сто-
совно Булгакова Олексія Сергійовича, 13 
листопада 1981 року народження, підозрю-
ваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Булгакова О.С. 
Підозрюваний Булгаков Олексій Сергійо-

вич, 13 листопада 1981 року народження, 
який проживає за адресою: 443539, Російська 
Федерація, Самарська область, Волзький ра-
йон, смт Рощинський, буд. 1, кв. 56, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінально-
го процесуального кодексу України, Вам не-
обхідно з’явитися 28.06.2022, 29.06.2022 о 
10  год. 00 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 12022111130000738 за  
ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як 
підо зрюваного та вручення письмового пові-
домлення про підозру під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого слідчо-
го управління Головного управління СБ Укра-
їни у м. Києві та Київській області Радь Васи-
ля Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Пе-
ремоги, 55/2. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на ви-
клик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК 
України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

Повідомлення про підозру від 
27.04.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12022111130000738 від 11.04.2022 сто-
совно Васильєва Олександра Олександрови-
ча, 05 квітня 1982 року народження, підозрю-
ваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Васильєва О.О. 
Підозрюваний Васильєв Олександр Олек-

сандрович, 05 квітня 1982 року народження, 
який проживає за адресою: Російська Феде-
рація, Самарська область, м. Самара, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, Вам 
необхідно з’явитися 28.06.2022, 29.06.2022 о 
10  год. 00 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 12022111130000738 
за ч. 1 ст. 438 КК України з метою допиту як 
підо зрюваного та вручення письмового пові-
домлення про підозру під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого слідчо-
го управління Головного управління СБ Укра-
їни у м. Києві та Київській області Радь Васи-
ля Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Пе-
ремоги, 55/2. При собі необхідно мати доку-
мент, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на ви-
клик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК 
України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-

278 та глави 11 КПК України повідомляю, 
що 23.06.2022 у кримінальному прова-
дженні, внесеному до ЄРДР 21.09.2021 за 
№ 22021240000000027 за ознаками злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
складено письмове повідомлення про підо-
зру, згідно якого Плахов Дмитро Валерійо-
вич, 07.07.1981 р.н., підозрюється в участі у 
терористичній організації, а також в організа-
ційному та іншому сприянні діяльності теро-
ристичної організації, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Плахов Дмитро Валерійо-

вич, 07.07.1981 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викли-
кається на 10 год. 00 хв. 29 червня 2022 ро-
ку, 30 червня 2022 року та 01 липня 2022 ро-
ку до слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмель-
ницькій області Лаврієнка О.М. в каб. № 124 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73, 
для проведення слідчих та процесуальних дій 
(вручення  повідомлення про підозру, допи-
ту як підозрюваного) у кримінальному про-
вадженні № 22021240000000027 за озна-
ками вчинення злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що 23.06.2022 у кримі-
нальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08.07.2021 за  
№ 22021240000000020 за ознаками злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно якого Ткачук Роман Сергійович, 18.06.1977 
р.н., підозрюється у державній зраді, тобто в діянні, умисно 
вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальної цілісності, обороноздатності та державній без-
пеці України: переході на бік ворога в період збройного кон-
флікту, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ткачук Роман Сергійович, 18.06.1977 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, ви-
кликається на 10 год. 00 хв. 29 червня 2022 року, 30 черв-
ня 2022 року та 01 липня 2022 року до слідчого слідчого 
відділу УСБУ у Хмельницькій області Лаврієнка О.М. в каб. 
№ 124 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73, для проведення слід-
чих та процесуальних дій (вручення  повідомлення про підо-
зру, допиту як підозрюваного) у кримінальному провадженні  
№ 22021240000000020 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Знищені під час пожежі в ре-
зультаті бомбардування м. Ір-
пінь свідоцтво КВ №52490153 
та додаток СЯ №792557 про 
неповну середню освіту, вида-
ні середньою школою №230 у 
м.Київ  на імя Вакулко Анни Ва-
леріївни, 
вважати недійсними.

Знищене під час пожежі в 
результаті бомбардування  
м. Ірпеня  свідоцтво КВ номер 
2490158 та додаток СЯ номер 
792559 про неповну серед-
ню освіту, видане середньою 
школою номер 230 у м. Києві, 
на ім’я Герасименко Анастасія 
Олександрівна, 
вважати недійсними.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +24 +29 Черкаська +12 +17 +24 +29
Житомирська +13 +18 +24 +29 Кіровоградська +13 +18 +23 +28
Чернігівська +12 +17 +24 +29 Полтавська +12 +17 +24 +29
Сумська +11 +16 +23 +28 Дніпропетровська +13 +18 +23 +28
Закарпатська +14 +19 +28 +33 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +12 +17 +24 +29 Миколаївська +12 +17 +22 +27
Львівська +10 +15 +24 +29 Херсонська +13 +18 +21 +26
Івано-Франківська +11 +16 +24 +29 Запорізька +12 +17 +21 +26
Волинська +11 +16 +25 +30 Харківська +11 +16 +24 +29
Хмельницька +12 +17 +23 +28 Донецька +13 +18 +23 +28
Чернівецька +10 +15 +24 +29 Луганська +12 +17 +24 +29
Тернопільська +12 +17 +23 +28 Крим +13 +18 +24 +29
Вінницька +13 +18 +24 +29 Київ +16 +18 +27 +29
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дощ гроза

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

КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000001 від 10.01.2022 за фактом вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області скла-
дено письмове повідомлення Карабіну Андрію Ростиславовичу, 
17.10.1987 р.н., уродженцю м. Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької області, громадянину України, зареєстрованому за адре-
сою: м. Бахчисарай Бахчисарайського району АР Крим, вул. Сім-
феропольська, 42, про підозру у:

- дезертирстві, тобто в нез’явленні на службу з метою ухили-
тися від військової служби у разі переведення, а саме у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України;

- державній зраді, тобто в діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальної ціліснос-
ті, обороноздатності та державній безпеці України: переході на бік 
ворога в період збройного конфлікту, а саме у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин  Карабін Андрій Ростиславович, 17.10.1987 р.н., 

уродженець м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, за-
реєстрований за адресою: м. Бахчисарай Бахчисарайського райо-
ну АР Крим, вул. Сімферопольська, 42, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 29 червня 2022 ро-
ку на 10 годину, 30 червня 2022 року на 10 годину та 01 липня 
2022 року на 10 годину в каб. № 130 до заступника начальника 
слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Вальчука С.В. за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 
69-84-81, для вручення Вам письмового повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та допиту як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 22022240000000001. Нагадуємо про 
Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України. Звертаємо увагу, що неприбуття на 
виклик є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Покровськ 24 червня 2022 року  
Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з 

дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції 
Шепотько Марина Андріївна, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №42022130000000122 від 13.05.2022 та встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 
КПК України,  

ПОВІДОМИВ:
Ганзій Марині Сергіївні, 12.06.1983 р.н., громадянці України, 

уродженці смт. Чмирівка Старобільського району Луганської об-
ласті, зареєстрованій та проживаючій за адресою: Луганська об-
ласть, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Слав’янська, 
буд. 25, про підозру у добровільному зайнятті громадянином 
України посади в незаконних судових або правоохоронних орга-
нах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України.

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.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсай-
ті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» 
за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-
pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається під-

озрювана Ганзій Марина Сергіївна, 12.06.1983 року народження, 
проживаючий за адресою: Луганська область, Старобільський ра-
йон, м. Старобільськ, вул. Слав’янська, буд. 25,  на  29.06.2022 об 
11:00, на 30.06.2022 об 11:00, на 01.07.2022 о 09:00 до Луганської 
обласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропив-
ницький Кіровоградської області (каб. 6) для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопо-
рушення у кримінальному провадженні №42022130000000122 від 
13.05.2022  за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосуван-
ня приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: +380954993024.
Прокурор у кримінальному провадженні — начальник  відділу 

Луганської обласної прокуратури 
Іван СТРІЛЬЦОВ

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

КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні  
№ 22021240000000021 від 08.07.2021 за фактом вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області скла-
дено письмове повідомлення Шинкаруку Андрію Миколайови-
чу, 12.05.1990 р.н., громадянину України, уродженцю м. Славута 
Хмельницької  області, проживаючого за адресою: м. Керч, вул. 
Міжнародна, 64, АР Крим,  про підозру у:

- дезертирстві, тобто в нез’явленні на службу з метою ухили-
тися від військової служби у разі переведення, а саме у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України;

- державній зраді, тобто в діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальної ціліснос-
ті, обороноздатності та державній безпеці України: переході на бік 
ворога в період збройного конфлікту, а саме у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин  Шинкарук Андрій Миколайович, 12.05.1990 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Славута Хмельницької  об-
ласті, проживаючий за адресою: м. Керч, вул. Міжнародна, 64, АР 
Крим,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 29 червня 2022 року на 10 годину, 30 червня 
2022 року на 10 годину та 01 липня 2022 року на 10 годину в каб.  
№ 130 до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмель-
ницькій області Топільчука А.А. за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-84-81, для вручення Вам 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, та допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22021240000000021. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 
Звертаємо увагу, що неприбуття на виклик є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Кропивницький 25 червня 2022 року  
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-

ської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ярушкевич Сергій Олександрович, 
розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 42022130000000117 від 11.05.2022 та встановивши наявність до-
статніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 
КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Вербицькому Миколі Івановичу, 05.06.1962 р.н., уродженцю с. Новомикільське Мілов-

ського району Луганської області, який проживає за адресою: Луганська область, Старо-
більський район, с. Зелеківка,  вул. Єлисеєва, буд. 60, громадянину України, про підозру у 
добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організа-
ційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі вла-
ди, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/
ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Вербицький Ми-

кола Іванович, 05.06.1962 р.н., який проживає за адресою: Луганська область, Старобіль-
ський район, с. Зеликівка, вул. Єлисеєва, буд. 60,  на  29.06.2022 об 11:00, на 30.06.2022 об 
11:00, на 01.07.2022 о 09:00 до Луганської обласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 
5а, м. Кропивницький Кіровоградської області (каб. 6) для отримання письмового повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному проваджен-
ні № 42022130000000117 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК 
України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досу-
дового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0990658271.
Прокурор у кримінальному провадженні — заступник начальника відділу

Луганської обласної прокуратури Сергій БУЙЛЕНКО

Приватний нотаріус Дніпровського міського нота-
ріального округу Яковлева І.М. повідомляє гр. КАПУС-
ТЕНКО ОЛЕНУ ВАСИЛІВНУ 01.06.1961 р.н., про відкриття 
спадщини після смерті сина,

 гр. УЛІТІНА ДЕНИСА ЮРІЙОВИЧА 
06.04.1981 р.н, 

який помер 01.08.2021 року. Прошу протягом місяця з 
дати публікації прибути до нотаріуса за адресою: м. Дні-
про, пр. Слобожанський, буд.66, тел. +380509943233.

ТОВ «ЗУБР ЧЕРНІГІВЩИНИ» повідомляє учасників Товариства, що 27 
липня 2022 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Чернігівська обл., Бобро-
вицький р., с. Кобижча, вул. Трипільська, 57, відбудуться чергові Загаль-
ні збори учасників.

Порядок денний зборів:
1) Про затвердження річних результатів діяльності ТОВ «ЗУБР Черні-

гівщини»: звіту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» за 2021 рік (в тому числі ДП 
«Товариство шанувальників природи Козелецького району»)

2) Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на 
2022 рік.

3) Про надання щорічної відпустки директору ТОВ «ЗУБР Чернігівщи-
ни».

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за ви-
щевказаною адресою. Телефон для довідок 067-595-54-80.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФАКТ ВТРАТИ БЛАНКІВ ПОЛІСІВ 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою вважати недійсними на-
ступні документи: поліси обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
АР 792730, АР 896271, АР 896272, АР 896273, АР 896274, АР 1809013, 

АР 1809014, АР 1809015, АР 1809016, АР 1809017, АР 1809018, АР 1969098, 

АР 1969099, АР 1969100, АР 1969846, АР 1969847, АР 1969848, АР 1969849,

АР 1969850, АР 1969851, АР 1969852, АР 1969853, АР 1969854, АР 1969855,

АР 1969856, АР 1969857, АР 1969858, АР 1969859, АР 1969860, АР 1969861,

АР 1969862, АР 1969863, АР 1969864 АР 1969865, АР 1969866, АР 1969867,

АР 1969868, АР 1969869, АР 1969870, АР 1969871, АР 1969872, АР 1969873,

АР 1969874, АР 1969875, АР 2286613, АР 2804032, АР 2804039, АР 2804040,

АР 2804106, АР 2804107, АР 2804108, АР 2804109, АР 2804110, АР 2804111,

АР 2804112, АР 2804113, АР 2804114, АР 2804115, АР 4315637, АР 4315638,

АР 4315639, АР 5948754, АР 5948755.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликаєть-
ся громадянин України Свідовськов Леонард Вячеславович, 
06.08.1966  р.н., о 10 годині 00 хвилин на 28.06.2022, 29.06.2022 
р.н., 30.06.2022 до Луганської обласної прокуратури, за фактич-
ним місцерозташуванням за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, для вручення письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України у кримінально-
му провадженні №22022130000000166 від 20.05.2022, допиту у 
якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про підозру

Повідомлення про підозру від 20.05.2022 у кримінальному провадженні  
№ 420221122000002305 від 14.04.2022 стосовно Литвиненка Василя Сергійо-
вича, 19.03.1992 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.2  ст. 438  КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Литвиненка В.С. 

Підозрюваний Литвиненко Василь Сергійович, 19.03.1992 року народження, 
уродженець с. Ключі Ключевського району Алтайського краю Російської Фе-
дерації, проживаючий: с. Князе-Волконське Хабарівський район, Хабарівський 
край, Російська Федерація, в/ч 51460, перебуваючий на посаді командира ро-
ти 64 окремої мотострілкової бригади, старший лейтенант, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам 
необхідно з’явитися 27.06.2022 о 10  год. 00 хв., 28.06.2022 о 10  год. 00 хв. 
та 29.06.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні  
№ 42022112200000305 за ч. 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюва-
ного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення до-
судового розслідування до начальника слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП 
в Київській області Котяша Анатолія Володимировича за адресою: Київська об-
ласть, Фастівський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88. При собі необхідно ма-
ти документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни: примусовий привід, грошове стягнення.
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