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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ:
«Ми розуміємо, що 

опалювальний сезон — 
це баланс наявності 

природного газу,  
вугілля, а також 

електроенергії. Але 
жодних віялових 

відключень не 
планується». 

росія має бути  
в чорному списку FATF

ОДИН ФРОНТ. Міністерство фінансів України підтримує рішен-
ня червневого пленарного засідання Групи з розроблення фінан-
сових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупини-
ти права росії як члена організації та обмежити її участь у діяль-
ності FATF. Таке рішення свідчить, що неспровокована незаконна 
агресія росії проти України явно суперечить мандату, принципам та 
зобов’язанням FATF.

Україна закликатиме до подальших кроків FATF під час жовтне-
вого пленарного засідання.  Міністерство наголошує на значних 
ризиках відмивання грошей, фінансуванні тероризму та розповсю-
дженні зброї масового ураження росією, що порушує стандарти і 
принципи FATF. Україна й надалі надаватиме своїм міжнародним 
партнерам відповідну інформацію, щоб гарантувати, що під час по-
дальших оглядів FATF вживатиме заходів для захисту міжнародної 
фінансової системи.

Мінфін закликає інші держави надати допомогу в цьому й під-
тримати остаточне виключення росії з FATF і внесення її в чорний 
список.

400 тис. тонн 
зерна щонайменше вивезла росія  

із захоплених українських територій 
від початку широкомасштабного 

вторгнення

ГЕОПОЛІТИКА. Саміт G7 — потужний сигнал кремлю,  
що найвпливовіші держави світу підтримуватимуть нас  
до повної перемоги

Цивілізований світ 
залишатиметься 
поряд з Україною

Міністр розвитку громад та територій про необхідність 
дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку Ф
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Посол у ФРН Андрій Мельник 
сподівається, що Берлін 
прискориться в наданні нам 
економічної, гуманітарної  
та військової допомоги

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на  
2022 рік, і внесення зміни до Порядку та умов надання у 2022 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я»

Агресор зазнає масових кіберударів
ОПІР. Українська ІТ-армія з почат-

ку повномасштабного вторгнення ро-
сійської федерації в Україну атакува-
ла багато російських онлайн-ресурсів.

Як передає Укрінформ, про це пові-
домило Міністерство цифрової транс-
формації.

«ІТ-армія почала роботу на тре-
тій день повномасштабного росій-
ського вторгнення. Понад 250 тисяч 
хакерів-добровольців з усього світу 
об’єдналися, щоб щодня влаштовува-

ти масові атаки на російські онлайн-
ресурси. Із 26 лютого по 26 червня ІТ-
армія атакувала більш ніж 4200 росій-
ських онлайн-ресурсів», — ідеться в 
повідомленні.

Зокрема через DDoS-атаки було 
зупинено роботу сайтів державних 
установ, судів, банків та закладів ви-
щої освіти. росіяни не могли отрима-
ти держпослуги, провести фінансові 
операції в онлайн-банкінгу, абітурієн-
ти не могли подати онлайн-заявку до 

ЗВО, а судові процеси в регіонах при-
зупинилися.

Хакери атакували економічний фо-
рум у санкт-Петербурзі, сайти націо-
нальних і регіональних ЗМІ та онлайн-
телебачення, Rutube. Кібератаки за-
шкодили виступу путіна, вивели з ла-
ду ЗМІ, щоб ті не поширювали пропа-
ганду.

Кіберударів зазнали сервіси для 
бізнесу, тендерні майданчики, серві-
си онлайн-бухгалтерії, інтернет-про-

вайдери. Це призвело до зриву торгів, 
блокування роботи бухгалтерів. Бу-
ло атаковано сервіси купівлі авіаквит-
ків, страхових полісів, онлайн-сервіси 
кур’єрської доставки, замовлень їжі, 
інтернет-покупок.

Ударів української ІТ-армії зазнали 
системи маркування, алкогольні заво-
ди і ветеринарні інспекції. Атаки при-
звели до збоїв у роботі продуктових 
компаній, які не могли нанести спеці-
альний QR-код на товар, завадили ін-

формаційним системам відстежува-
ти обороти алкогольної продукції та 
отримати дозволи на м’ясні і молочні 
вироби.

«ІТ-армія закликає всіх охочих до-
лучатися до спільної боротьби та 
продовжувати завдавати масових 
кіберударів росіянам. Лише так змо-
жемо вивести з ладу інформацій-
ний простір ворога та відкинути йо-
го у середньовіччя», — наголосили 
в Мінцифри.

Лідери Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії, а також керівники Євросоюзу обговорювали 
агресію росії, яка спричинила загрозу голоду та енергетичну кризу 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повідомлення про підозру

Відповідно до ст. ст. 111,112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 
28.06.2022 в кримінальному провадженні № 42022230000000044 від 08.03.2022 за 
підозрою Сальдо В.В. за ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянка України Кузьміч Тетя-
на Олександрівна, 10.04.1968 р.н., підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. З повним текстом повідомлення про 
підозру, можливо ознайомитися на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, 
за посиланням https://www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Підозрюваній  Кузьміч Тетяні Олександрівні, 10.04.1968 року народження, грома-

дянці України, зареєстрованій за адресою: м. Херсон, вул. Московська, 42, кв. 20, 
код ДРФО — 2493701564, документованій паспортом громадянина України серії  
МР № 473877, виданим Суворовським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській 
області 09.10.2015, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
01, 04 та 06 липня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до найближ-
чого територіально розташованого органу Служби безпеки України, для участі у слід-
чій (розшуковій) дії — допиті у кримінальному провадженні № 42022230000000044 
від 08.03.2022 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, 
викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  КУШНІР Л.І. 
Громадянка України Кушнір Людмила Іванівна, 23.11.1970 року народження, 

уродженка с. Златоустівка, Волноваського р-ну, Донецької області, зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Обручева, буд. 31, кв. 7 на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 
год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 02.07.2022 до слідчого-криміналіста 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях Жижоми Ярослава Олександровича до будівлі за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32 для вручення Вам письмового 
повідомлення про підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Ва-
шою участю у кримінальному провадженні №22022050000001108, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 за ч. 5 ст. 111-1  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 03.07.2022 та 04.07.2022 в період часу з 
09:00 до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваної, 
проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному 
провадженні №22022050000001108 від 03.06.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поважних при-
чин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбаче-
ні ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, 

Справа №520/9403/19,  
провадження №1-кс/947/5362/22

Курченко Сергій Віталійович, 
21.09.1985 р.н., (останнє відоме місце 
проживання на території України: Харків-
ська обл., м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9), на 
підставі ч. 10 ст. 290 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 01.07.2022 о 16 год 00 
хв, до слідчого судді Київського районно-
го суду м. Одеси Федулеєвої Юлії Олек-
сандрівни, тел. 050-293-88-30, м. Одеса, 
вул. Варненська, 3Б, зал № 257, для участі 
в розгляді клопотання про встановлення 
строку для ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 12014160020000076 
від 24.02.2014 року. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду — ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття підо-
зрюваного передбачені статтею 139 КПК 
України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається гро-
мадянин України Кравцов Дмитро Олександрович, 24.10.1976  р.н., 
зареєстрований за адресою:  м. Сорокине (Краснодон), просп. ім. 
«Молодої гвардії», буд. 3, кв. 6,  на 10 годину 00 хвилин 04.07.2022, 
05.07.2022, 06.07.2022 до Луганської обласної прокуратури, за фак-
тичним місцерозташуванням за адресою: Кіровоградська область, 
м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, для отримання письмового по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному прова-
дженні № 42022130000000104 від 29.04.2022, допиту у якості підо-
зрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Самоль-
цева Любов Олексіївна, 20.01.1962 р.н., на 02.07.2022 об 11 годині 
00 хвилин, на 03.07.2022 об 11 годині 00 хвилин, на 04.07.2022 об 
11 годині 00 хвилин до Луганської обласної прокуратури, за фак-
тичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кро-
пивницький Кіровоградської області (каб. 6) для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення у кримінальному провадженні № 22022130000000168 від 
24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Сіліну Радоміру Святославовичу, 04.10.1975 року народження, 

уродженецю м. Львів, проживаючого за адресою вул. Соборна, 44/1, 
кв. 22, м. Хмельницький, громадянин України, підставі ст. 2975 КПК 
України, повідомляємо Вам, що досудове розслідування, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019241270000013 
від 23 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України в якому Ви є підо-
зрюваним завершено, а зібрані під час розслідування докази є до-
статніми для складання обвинувального акта, відповідно до вимог 
статей 283, 290 КПК України Ви маєте право на доступ до матеріа-
лів досудового розслідування, а тому відповідно до вимог ст.ст. 113, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 04.07.2022 о 10 го-
дині до слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій облас-
ті Руденької Анастасії, що за адресою: Хмельницька область, м. Ше-
петівка вул. В. Котика, 3, кабінет № 33, для ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження № 42019241270000013, та отри-
мання обвинувального акта.

Обвинувачений Мочар К.Ю., 01.07.1964 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Закарпатська область, Тячівський район, вул. Паркова, буд. № 11.

Вам необхідно з’явитися на 11 год. 00 хв. 05.07.2022 та на 14 год. 00 
хв. 08.07.2022 до Ужгородського міськрайонного суду (суддя Зарева 
Н.І.) м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для проведення засідання у кри-
мінальному провадженні №22020070000000007, за ознаками вчинення 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судо-
вий розгляд може здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області викликає 
в підготовче судове засідання, призначене на 13 год. 45 хв. 05.07.2022 
Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року народження, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст.258-3 КК України. Останнє відоме місце проживання: місто 
Олександрія, Кіровоградської області, вулиця 2-го Українського фрон-
ту, 32. Судове засідання відбудеться в приміщенні Знам’янського місь-
крайонного суду за адресою: м. Знам’янка, Кіровоградська області, вул. 
Маяковського, 30.

Суддя Галина БЕРДНІКОВА

Втрачене свідоцтво про пра-
во власності на квартиру, роз-
ташовану за адресою: Дніпро-
петровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Матросова, буд.82, кв.61 ви-
дане на ім’я Трунова Вікторія Пе-
трівна,
вважати недійсним

Втрачене свідоцтво про пра-
во власності на квартиру за 
адресою Дніпропетровська об-
ласть, м. Кам’янське, вул. Спор-
тивна, буд. 31, кв. 9 видане на 
ім’я Леонової Євдокії Федотів-
ни, 
вважати недійсним.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення О. Набока заступником командувача 

Національної гвардії України
Призначити НАБОКА Олександра Миколайовича заступником командувача 

Національ  ної гвардії України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
24 червня 2022 року
№ 438/2022

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження Р. Стрільця на підписання Угоди  
між Україною та Європейським Союзом про участь 

України у Програмі ЄС LIFE — Програмі дій з довкілля  
та клімату

Уповноважити Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України СТРІЛЬ-
ЦЯ Руслана Олександровича на підписання Угоди між Україною та Європейським Со-
юзом про участь України у Програмі ЄС LIFE — Програмі дій з довкілля та клімату.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 червня 2022 року
№ 103/2022-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі у переговорах  
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо 
укладення Угоди про грант Цільового фонду багатьох 
донорів (Додаткове фінансування Проекту «Підтримка 

державних видатків для забезпечення стійкого 
державного управління в Україні») між Україною  

та Міжнародним 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 управління в Україні»)

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про грант Цільового фонду бага-
тьох донорів (Додаткове фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для 
забезпечення стійкого державного управління в Україні») між Україною та Міжна-
родним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що 
діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проек-
ту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управлін-
ня в Україні») у такому складі:

УЛЮТІН Денис Валерійович — перший заступник Міністра фінансів України, гла-
ва делегації

ЄРМОЛИЧЕВ Роман Володимирович — заступник Міністра фінансів України, за-
ступник глави делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного пра-

ва Міністерства юстиції України
ЕЛІШИЄВА Катерина Абухусайнівна — директор Департаменту міжнародних фі-

нансових проектів Міністерства фінансів України
ЖЕМОЙДА Олександр Віталійович — директор Департаменту багатосторонніх та 

двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України
МАЛЕТА Світлана Олегівна — головний спеціаліст відділу правового забезпечен-

ня міжнародного фінансово — економічного співробітництва Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права Міністерства юстиції України

САФОНОВА Наталія Євгенівна — начальник відділу міжнародних фінансових ін-
ституцій Директорату економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Укра-
їни.

Дозволити главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, 
експертів .і технічних представників.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Міжнарод-
ним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про грант Цільового 
фонду багатьох донорів (Додаткове фінансування Проекту «Підтримка державних 
видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») між Україною 
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розви-
тку (що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансуван-
ня Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного 
управління в Україні») (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на 
підписання Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів (Додаткове фінансу-
вання Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державно-
го управління в Україні») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та роз-
витку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діє як адміністратор Цільового фон-
ду багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для 
забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 червня 2022 року
№ 104/2022-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження О. Кубракова на підписання Угоди 
між Україною та Європейським Союзом про вантажні 

перевезення автомобільним транспортом
Уповноважити Міністра інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Микола-

йовича на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні пе-
ревезення автомобільним транспортом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 червня 2022 року
№ 105/2022-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 червня 2022 р. № 709 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2022 рік,  
і внесення зміни до Порядку та умов надання у 2022 році  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів  

у системі охорони здоров’я
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охо-
рони здоров’я на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків споживання у сумі 762 556,6 тис. гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу:
за бюджетною програмою 2301160 «Виплати працівникам закладів охорони 

здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час фор-
мування спроможної мережі госпітальних округів» на 50 000 тис. гривень;

за бюджетною програмою 2301270 «Проведення вакцинації населення від го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на  
712 556,6 тис. гривень;

2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та за-
ходів у системі охорони здоров’я» на 762 556,6 тис. гривень.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти у 2022 році розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, ви-
значеного у підпункті 2 пункту 1 цієї постанови, згідно з додатком.

3. Підпункт 5 пункт 3 Порядку та умов надання у 2022 році субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та захо-
дів у системі охорони здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26 січня 2022 р. № 66 «Деякі питання надання у 2022 році субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та за-
ходів у системі охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 665), 
викласти в такій редакції:

«5) оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;».
4. Міністерству фінансів забезпечити внесення до розпису державного бюджету 

змін, пов’язаних із перерозподілом видатків та розподілом субвенції, що передбаче-
ні пунктами 1 і 2 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2022 р. № 709

РОЗПОДІЛ  
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі  
охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2022 році

(тис. гривень)

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг  
субвенції (за-
гальний фонд)

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 30 812,5
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 20 702,5
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 63 313,3
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 36 750,2
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 24 089,7
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 25 190,6
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 33 581
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 27 426,9
10100000000 Обласний бюджет Київської області 36 039,6
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 18 541
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 13 151,7
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 50 330,7
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 22 334,6
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 47 718,3
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 27 636,9
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 23 141,9
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 21 227,5
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 20 766,3
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 53 072,8
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 20 487,1
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 25 062,8
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 23 742,5
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 18 066,2
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 19 680,9
26000000000 Бюджет міста Києва 59 689,1

_______ 
Усього 762 556,6
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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 

повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
30.05.2022 під № 42022100000000238 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Воронова Ольга 
Володимирівна, 29 жовтня 1976 року народження, місце реєстрації: 
Луганська область, Сватівський район, місто Сватове, провулок Ко-
валівський, будинок 9, підозрюється у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у неза-
конних органах влади, створених на тимчасово окупованій терито-
рії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Воронова Ольга Володимирівна, 29 жовтня 1976 ро-

ку народження, місце реєстрації: Луганська область, Сватівський ра-
йон, місто Сватове, провулок Ковалівський, будинок 9, на підставі 
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюва-
ній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України на 02.07.2022 об 11:00 год., 03.07.2022 об 11:00 
год., та 04.07.2022 об 11:00 год., (для отримання письмового пові-
домлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42022100000000238 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
30.05.2022 під № 42022100000000237 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Марченко Вадим 
Зіновійович, 30 червня 1968 року народження, місце реєстрації: Лу-
ганська область, Сватівський район, смт. Троїцьке, вул. Комсомоль-
ська, будинок 51, підозрюється у добровільному зайнятті громадя-
нином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-роз-
порядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних 
органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 
111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Марченко Вадим Зіновійович, 30 червня 1968 ро-

ку народження, місце реєстрації: Луганська область, Сватівський ра-
йон, смт. Троїцьке, вул. Комсомольська, будинок 51, 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 підозрювано-
му у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України на 02.07.2022 об 11:00 год., 03.07.2022 об 11:00 
год., та 04.07.2022 об 11:00 год., (для отримання письмового пові-
домлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42022100000000237 за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 
111-1 КК України). 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/359/341/2022

Бориспільський міськрайонний суд Київської 
області

викликає Вас як обвинуваченого
на 14 год. 00 хв. 06 липня  2022 р.

у справі
кримінальне провадження за обвинуваченням 
Ареф’єва Бориса Борисовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.4 
ст.41, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.4 ст.41, ч.2 ст. 28, 
ч.1 ст.366, ч.2 ст.384 КК України.

Місце знаходження суду:
вул. Героїв Небесної Сотні, 8, м. Бориспіль, 
Київська область

Суддя: Ткаченко Д.В. 
______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому

Ареф’єву Борису Борисовичу

Місцезнаходження/місце про-
живання

Вул. Сковороди, 5, кв. 5
м. Ірпінь, Київська область

Додатково просимо подати та-
кі документи:

паспорт

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно ст.138 КПК України
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-
на загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-
клик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення 
до суду. 

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені ст.139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.323 КПК України, прокурора та за-
хисника — ст.324 КПК України, потерпілого — ст.325 КПК України, цивільно-
го позивача, цивільного відповідача та їх представників — ст.326 КПК Украї-
ни, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — ст.327 КПК України.

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

відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
30.03.2022 під № 42022000000000401 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Висоцький Андрій Борисович, 12.11.1971 р.н., місце реєстрації: До-
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Леніна, 114, кв. 42, підозрюється до-
бровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-
розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконно-
му органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Висоцький Андрій Борисович, 12.11.1971 р.н., місце 

реєстрації: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Леніна, 114, кв. 42, на під-
ставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до стар-
шого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки 
України Ращупкіна Є.В. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, 
каб. 701, н.т.: (044) 256-92-21, як підозрюваному у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України на 
30.06.2022 об 11:00 год., на 01.07.2022 об 11:00 год., на 04.07.2022 об 
11:00 год. (для отримання письмового повідомлення про підозру, до-
питу та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000401 в якості підозрюваного).

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Корюків-

ської окружної прокуратури Кондратюк Ігор Костянтинович відпо-
відно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 278 КПК України повідомляє 
про підозру Оконнікову Олексію Валерійовичу, 02.06.1992 року на-
родження, мешканцю с. Кізнер, Удмуртська Республіка Російської 
Федерації, вул. Гоголя, буд. 84, громадянину Російської Федерації, 
у кримінальному провадженні №12022270300000525 від 03.06.2022 
про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводжен-
ня з цивільним населенням).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься 
на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки 
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудово-
го розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/
povidomlennya-pro-pidozru-okonnikov-ov

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Прокурор в уголовном производстве — прокурор Корюковской 

окружной прокуратуры Кондратюк Игорь Константинович в соо-
тветствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уве-
домляет Оконникова Алексея Валерьевича, 02.06.1992 года рожде-
ния, жителя пос. Кизнер, Удмуртская Республика Российской Фе-
дерации, ул. Гоголя, дом. 84, гражданину Российской Федерации, в 
уголовном производстве №12022270300000525 от 03.06.2022 о том, 
что он подозревается в совершении уголовного преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 438 УПК Украины (жестокое поведение с граж-
данским населением).

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-
сайте Офиса Генерального прокурора Украины в рубрике «Повест-
ки о вызове и сведения об осуществлении специального досудеб-
ного расследования» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/
povidomlennya-pro-pidozru-okonnikov-ov

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

відомляю, що 28.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР 26.05.2022 за № 22022130000000174, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Кірічева Катерина Валеріївна, 10 липня 1992року народження, грома-
дянка України, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином 
України посади в незаконному правоохоронному органі, створено-
му на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Повний 
текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та 
обов’язки підозрюваної розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Гене-
рального 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-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Кірічева Катерина Валеріївна, 10.07.1992 року на-

родження, на підставі ст.ст. 133,135,278 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фактичним 
місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивниць-
кий Кіровоградської області (каб. 8), як підозрюванійо 10 год. 00 
хв.02.07.2022, о 10 год. 00 хв. 03.07.2022, о 10 год. 00 хв. 04.07.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюва-
ної та проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні, внесеному до ЄРДР 26.05.2022 за № 22022130000000174. На-
гадуємо 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
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 ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України, складено письмове повідомлення про під-
озру, згідно з якою, Афанасьєв Дмитро Васильо-
вич, 17.09.1992 р.н., адреса проживання: Запорізь-
ка область, Мелітопольський район, смт. Якимівка, 
вул. Ігоря Щербини, буд. 29, кв. 1, будучи громадя-
нином України вчинив умисні дії на шкоду суверені-
тетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік во-
рога в період збройного конфлікту в умовах воєнно-
го стану, тобто підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Афанасьєв Дмитро Васильович, 17.09.1992 р.н., 

адреса проживання: Запорізька область, Меліто-
польський район, смт. Якимівка, вул. Ігоря Щерби-
ни, буд. 29, кв. 1, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 
КПК України, на 10 годину 29.06.2022, на 10 годи-
ну 30.06.2022, на 10 годину 01.07.2022 Вам необхід-
но з’явитись до Запорізької обласної прокуратури 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, для 
вручення письмового повідомлення про підозру та 
допиту в якості підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за  
ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій.

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

ви 11 КПК України повідомляю, що 24.06.2022 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, Волошун Альона Ігорів-
на, 06.05.1990 р.н., адреса проживання: вул. Гвар-
дійська, буд. 36, кв. 60, м. Мелітополь, Запорізь-
кої області, будучи громадянкою України вчини-
ла умисні дії на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноз-
датності, державній, економічній чи інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік воро-
га в період збройного конфлікту в умовах воєн-
ного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 
111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Волошун Альона Ігорівна, 06.05.1990 р.н., адре-

са проживання: вул. Гвардійська, буд. 36, кв. 60, 
м. Мелітополь, Запорізької області, відповідно до 
вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 годину 
30.06.2022, на 10 годину 01.07.2022, на 10 годи-
ну 02.07.2022 Вам необхідно з’явитись до Запо-
різької обласної прокуратури за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Матросова, 29а, для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру та допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні № 
62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 
КК України, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій.

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

ви 11 КПК України повідомляю, що 24.06.2022 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, Ланяк Денис Юрійович, 
07.11.1988 р.н., адреса проживання: вул. Першо-
травнева, буд. 23, с. Гамівка, Мелітопольського 
району, Запорізької області, будучи громадяни-
ном України вчинив умисні дії на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторкан-
ності, обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України шляхом перехо-
ду на бік ворога в період збройного конфлікту в 
умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ланяк Денис Юрійович, 07.11.1988 р.н., адре-

са проживання: вул. Першотравнева, буд. 23, с. 
Гамівка, Мелітопольського району, Запорізької 
області, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК 
України, на 11 годину 30.06.2022, на 11 годину 
01.07.2022, на 11 годину 02.07.2022 Вам необхід-
но з’явитись до Запорізької обласної прокуратури 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, 
для вручення письмового повідомлення про під-
озру та допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 62022080010000013 від 
16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій. 

ПОВІСТКА
про виклик Тріми Б.В.

Тріма Борис Володимирович, 28.10.1962 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., Першотравневий р-н., смт Ялта, 
вул. Рилєєва, буд. 2б, на підставі ст.ст. 133, 135, 
276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 02 
липня 2022 року у період часу з 09:00 до 14:00 до 
слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях Назарука 
Андрія Дмитровича до будівлі Дніпропетровської 
транспортної прокуратури за адресою: м. Дніпро, 
вул. Боброва, 32, для вручення Вам письмового 
повідомлення про підозру, проведення інших слід-
чих (процесуальних) дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні №22022050000000065, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 08.03.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 04, 05 лип-
ня 2022 року в період часу з 09:00 до 18:00 для до-
питу в якості підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій.

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

Зіпсоване посвідчення громадянина потерпіло-
го від Чорнобильської катастрофи категорії 3 серії 
Б № 221751 від 22.02.1994 року, видане Київською 
обласною державною адміністрацією на ім’я Кін-
дратенко Валентини Василівни, 
вважати недійсним.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

місто Кропивницький  22 червня 2022 року
Відповідно до ч.6 ст.297-4 КПК України, пові-

домляємо, що ухвалою слідчого судді Новомос-
ковського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області Ігнатьєвої Д.Л. від 22 червня 2022 у 
справі №183/2764/22 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42022132600000044 від 
12.04.2022, відносно Селіхова Олександра Вікторо-
вича, 26.10.1977 року народження, підозрюваного 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Прокурор у кримінальному провадженні —
прокурор Щастинської окружної прокуратури 

Луганської області  
Олексій ЯКИМЕНКО

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій облас-
ті викликає Щербаня Олександра Миколайови-
ча, 15.06.1972 року народження, зареєстровано-
го за адресою: Запорізька область, Пологівський 
район, смт Розівка, вул. Будівельників, буд. 13, 
кв. 8, для проведення слідчих дій за участю Вас 
як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000156 від 15.04.2022 за підо-
зрою Щербаня Олександра Миколайовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, та за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України на 11 год. 
00 хв. 01.07.2022, та на 11 год. 00 хв. 02.07.2022 
у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізь-
кій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Історія 145 переказів ветерана 
Володимир ЧІКАЛІН  

для «Урядового кур’єра» 

ЮВІЛЕЙ. Ця історія розпоча-
лася з такого випадку. Того дня 
(а це була весна 2014 року) Во-
лодимир Ткаченко відвідав од-
ного з керівників Національно-
го клінічного військового госпі-
талю. Побачивши сумні очі, поці-
кавився: «Чим занепокоєні, пане 
полковнику?» Той підвівся, підій-
шов до вікна і показав рукою на 
швидку допомогу з військовим 
номером і з розпачем вимовив: 
«Виклик отримали, а щоб запра-
вити машину, коштів немає». 

Дістав із кишені кілька купюр 
і сказав: «Хотів придбати ліки, 
але раз така ситуація, то візьміть 
мої гроші». Полковник міцно по-
тиснув руку Ткаченкові й усміх-
нувся: «Ми їх запишемо як ваш 
благодійний внесок у справу лі-
кування наших поранених вої-
нів».

Стверджують, що війна доко-
рінно змінює людей. Найкращі 
стають ще кращими, гірші — гір-
шими. Ось і у ветерана військо-
вої служби кров’ю облилося сер-
це, коли побачив перших пора-
нених українських бійців, яких 
доставили на лікування в цей 
медичний заклад. Прямуючи до-
дому, розмірковував: «Мене за 
віком і станом здоров’я (а він ін-
валід війни 2 групи) не візьмуть 
до війська. То чим можу бути ко-
рисним у цей складний час?» 

І знову пригадував, як полков-
ник з госпіталю  щиро дякував 

за ту тисячу благодійної допо-
моги. Саме тоді твердо вирішив 
щомісяця з кожної пенсії надси-
лати на рахунок столичного вій-
ськового госпіталю перекази з 
поміткою: «На лікування поране-
них українських воїнів».

Відтоді розпочалась активна 
благодійна акція ветерана вій-
ськової служби. На цей час він 
надіслав до столичного госпіта-
лю 145 переказів на загальну су-
му майже 20 тисяч гривень.

Із початком повномасштабної 
війни України з російськими за-
гарбниками долучив до цієї бла-
годійної справи дружину Олек-
сандру і доньку Анжелу. Обидві 
жінки — лікарки вищої катего-
рії, тож добре розуміють ціну ми-
лосердя та підтримки людей, які 
мають проблеми зі здоров’ям. 
Родина з 24 лютого по 6 червня 
2022 року зробила 13 переказів 
на суму 6500 гривень. 

Поцікавився у Володимира 
Устиновича подальшою його во-
лонтерською діяльністю з фінан-
сової підтримки наших поране-
них бійців. На що він з упевненіс-
тю сказав: «Робитиму це до на-
шої Перемоги і доки не буде ви-
лікувано останнього пораненого 
захисника рідної землі».

Нині ветеран не обіймає яки-
хось високих службових посад і 
не очолює громадських органі-
зацій. Але в ситуаціях, які стосу-
ються порушення прав простої 
людини, займає активну і не-
примиренну позицію. Коли неза-
конно наступали на зелену зону 
прибудинкової території, звер-
нувся з листами до органів вла-
ди. Дізнавшись про порушення 
прав ветеранів війни, військо-
вої служби, організовує колек-
тивні листи до вищих державних 
установ. 

На мене, наприклад, велике 
враження справляє те, як Воло-
димир Устинович уміє приверта-
ти увагу до суспільно значущих 
проблем. Приміром, нині у сус-
пільстві жваво обговорюють пи-
тання подвійного громадянства. 
А колись на сторінках «Урядо-
вого кур’єра» він висловив дум-
ку про безпечність такого яви-
ща. До речі, за активну участь у 
співпраці з військовими і цивіль-
ними виданнями Володимира 
Ткаченка нагороджено Золотою 
медаллю «Незалежність» Київ-
ської спілки журналістів за ва-
гомий внесок у розвиток україн-
ської журналістики. 

Якось поцікавився у Володи-
мира Ткаченка, як йому вдаєть-
ся тримати руку на пульсі гро-
мадського життя. «А в мене не-
має жодних секретів, — усміх-
нувся він і розповів: — За армій-
ською звичкою, я вже на світан-
ку на ногах. Прямую до газет-
ного кіоску, купую понад десять 
різних видань і повертаюсь до-
дому, вивчаю й аналізую інфор-
мацію. Деякі повідомлення долу-
чаю до свого архіву».

Погоджуюсь із його твер-
дженням, хоч у мене є влас-
ний погляд на джерела актив-
ної громадянської позиції вете-
рана. Вона ґрунтується на тому 
гарті, який він здобув, працюючи 
на Дніпропетровському ВО «Пів-
денмаш», і після понад 27 років 
військової служби. Та й сам Во-
лодимир Устинович не приховує 
того, що він й дотепер пишаєть-
ся працею на цьому славетному 
вітчизняному підприємстві ра-
кетно-космічної галузі.

Із часів військової служби у 
Володимира Ткаченка залиши-
лася добра, на мій погляд, звич-
ка планувати особисті заходи 
на день, місяць, рік. І самого се-
бе жорстко контролювати, що 
встиг зробити, кому і чим допо-
міг. Тому в нього так багато дру-
зів, приятелів, знайомих не ли-
ше серед співвітчизників, а й по-
за межами України.

У червні Володимирові Тка-
ченку виповнюється 75 років. 
Попри поважний вік, він весь час 
у дорозі до нових висот життя. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 24 червня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 
КПК України повідомляю, що 24 червня 2022 року у 
кримінальному провадженні № 42022132600000029 від 
04.04.2022 за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згід-
но з яким громадянка України Ярова Ольга Олексіївна, 
30.11.1971 року народження, обґрунтовано підозрю-
ються у здійсненні громадянином України пропаганди 
у закладах освіти незалежно від типів та форм власнос-
ті з метою сприяння здійсненню збройної агресії про-
ти України, встановленню та утвердженню тимчасової 
окупації частини території України, уникненню відпові-
дальності за здійснення державою-агресором зброй-
ної агресії проти України, а також дії громадян України, 
спрямовані на впровадження стандартів освіти держа-
ви-агресора у закладах освіти, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-
1 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 відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/
povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-viklik-yarova-
oo-na-01072022-04072022-05072022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Ярова Ольга Олексіївна, 30.11.1971 року 

народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись до Щастинської окруж-
ної прокуратури Луганської області за адресою: Кірово-
градська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 34 
(місце фактичного розташування), як підозрюваній о 10 
год. 00 хв. 01.07.2022, о 10 год. 00 хв. 04.07.2022, о 10 
год. 00 хв. 05.07.2022 для отримання письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 Кримінального 
кодексу України, допиту як підозрюваного та проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42022132600000029 від 04.04.2022. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький 28 червня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 
КПК України повідомляю, що 28 червня 2022 року в 
кримінальному провадженні № 42022132580000077 від 
06.06.2022 за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
якими громадянка України Прищепа Аліна Геннадіївна, 
12.09.1993 року народження, обґрунтовано підозрюєть-
ся у добровільному зайнятті громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функцій, у неза-
конних органах влади, створених на території в окупа-
ційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 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 відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Прищепа Аліна Геннадіївна, 12.09.1993 

року народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись до СВ 3 управлін-
ня ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Свя-
тослава Хороброго, 23 (місце фактичного розташуван-
ня), як підозрюваній об 11 год. 00 хв. 01.07.2022, об 
11 год. 00 хв. 02.07.2022, об 11 год. 00 хв., 03.07.2022 
для отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної 
та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.06.2022 за  
№ 42022132580000077. Нагадуємо про обов’язок за-
здалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні 
причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст. ст. 138, 139 КПК України.

Начальник Міловського відділу Старобільської 
окружної прокуратури 

Наталія ЗИСКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Івано-Франківськ  24 червня 2022 року

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та 
глави 11 КПК України повідомляю, що 24 
червня 2022 року у кримінальному прова-
дженні № 42022132600000066 від 22.04.2022  
за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України, складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з яким громадянин Укра-
їни Єрьоменко Олександр Олександрович, 
07.06.1969 року народження, обґрунтовано 
підозрюються у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади в незаконних пра-
воохоронних органах, створених на тимчасо-
во окупованій території, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про під-
озру та пам’ятка про процесуальні пра-
ва та обов’язки підозрюваного розміщува-
тиметься на веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціально-
го досудового розслідування» за посиланням:  
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya- 
pro-pidozru-ta-povistki-pro-viklik-jeryomenka- 
oo-na-01072022-04072022-05072022

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Єрьоменко Олександр 

Олександрович, 07.06.1969 року народжен-
ня, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись до Щастинської 
окружної прокуратури Луганської області за 
адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Дарвіна, 34 (місце фак-
тичного розташування), як підозрюваному 
о 10 год. 00 хв. 03.07.2022 р., о 10 год. 00 
хв. 04.07.2022 р., о 10 год. 00 хв. 05.07.2022 р. 
для отримання письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримі-
нального кодексу України, допиту як підозрю-
ваного та проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022132600000066 від 22.04.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість явки. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

Відокремлений  
структурний підрозділ

«Рівненський фаховий коледж  
Національного університету біоресурсів  

і природокористування України»
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
На 2022-2023 навчальний рік

за державним замовленням та за повну оплату вар-
тості навчання юридичними та фізичними особами

Наша адреса: м. Рівне, вул. Коперніка, 44
Телефони:  0362-26-59-23, 62-90-58
E-mail: rdak@rv.uar.net, rcnubip@gmail.com
Сайт: www.rcnubip.org.ua

Матеріали Володимира 
Ткаченка часто публікував 
«Урядовий кур’єр»
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