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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

«росія має бути визнана 
державою — спонсором 

тероризму.  
Світ здатний, а отже, 

повинен зупинити 
російський  

терор».  

На ляпас відповімо 
ударом

ПОЗИЦІЯ. Будь-які дії на тимчасово окупованій терито-
рії Молдови, у Придністров’ї, які загрожуватимуть Україні, 
отримають відповідну реакцію, утім, варто уникати деста-
білізації в цьому регіоні. Про це заявив Президент Воло-
димир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ 
за підсумками переговорів із Президентом Молдови Маєю 
Санду в Києві.

 «Якщо буде, я вважаю, що це глобальна помилка. Ті чи 
інші сигнали ми отримуємо, вони неприємні. Але ці люди, 
які перебувають у Придністров’ї, мають знати: для нас це 
буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом», — 
сказав Володимир Зеленський.  

Мая Санду зазначила, що Молдова відстежує ситуацію 
у Придністров’ї. «Ми б хотіли впевнитися, що не виникне 
ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. 
Наші інституції продовжують відстежувати ситуацію, і звіс-
но, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, 
ми вживатимемо заходів та інформуватимемо наших парт-
нерів», — сказала Президент Молдови.

62 864 493 дол. 
благодійних внесків зібрано за неповні 

два місяці роботи фандрейзингової 
платформи United24 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль наголосив, що  захист держави — 
найважливіше завдання для всього нашого народу,  
як це і записано в Конституції  

«Ми відбудуємо нашу 
країну і зробимо  
її дійсно величною»

Президент про те, що росіяни спеціально б’ють 
ракетами по цивільних об’єктах
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Звернення  
Президента  
Володимира Зеленського 
з нагоди Дня  
Конституції України

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

«Урядовий кур’єр» аналізує  
переваги і спірні моменти 
законопроєкту про прощення 
кредитів на майно,  
яке зруйнували рашисти 7 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку здійснення заходів щодо 
поводження з військовополоненими 
в особливий період»

В Україні з’явиться закарпатська сіль? 
НАДРА. «Урядовий кур’єр» дізнавався, чи зможе відродження солевидобування в Солотвині 
забезпечити країну необхідним продуктом

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Із початком війни в Україні ви-
никли перебої з постачанням со-

лі, дефіциту якої співвітчизники не 
знали, мабуть, із часів Другої світо-

вої. Ситуацію спричинило припи-
нення її виробництва на держпід-
приємстві «Артемсіль», розташо-
ваному в зоні бойових дій. Нині воно 
тимчасово не працює. За цих умов 
знову заговорили про виробництво 
солі в селищі Солотвино на Закар-

патті, звідки цей стратегічно важ-
ливий продукт раніше надходив і 
на потреби України, і на експорт. 
Які нині перспективи відроджен-
ня солевидобування в цьому сели-
щі на Закарпатті, дізнавався корес-
пондент «Урядового кур’єра». 

Сіль у Солотвині, де цей про-
дукт виробляли для споживан-
ня століттями, що навіть відобра-
зилося в назві селища, перестали 
видобувати 2007 року. Підприєм-
ство почало згасати в міру того, 
як дедалі менше уваги приділя-

ла йому  держава. Роками не над-
ходили кошти на технічне пере-
озброєння. Певний внесок у при-
скорене руйнування гірничих ви-
робок зробили два ката-
строфічні паводки на межі 
2000-х років. 
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 червня 2022 р. № 516-р 

Київ

Деякі питання організації та забезпечення 
підготовки збірної команди України  

та її участі у 2022 році в міжнародних 
спортивних змаганнях «Ігри Воїнів»

1. Утворити робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної коман-
ди України та її участі у 2022 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» 
у складі згідно з додатком.

Надати керівнику робочої групи право затверджувати її персональний склад та 
вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної коман-
ди України та її участі у 2022 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» 
(далі — план заходів), що додається.

3. Визначити Міністерство у справах ветеранів відповідальним за підготовку збір-
ної команди України, забезпечення її участі разом з національною делегацією в між-
народних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів».

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям), відповідальним за 
виконання плану заходів, забезпечити:

належну організацію та підготовку збірної команди України та її участь у міжна-
родних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів»;

виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місце-
вих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством, у тому числі коштів Трастових фондів НАТО на підтримку України, 
юридичних та фізичних осіб.

5. Обласним та Київській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям):
забезпечити створення умов для проведення заходів фізкультурно-спортивної ре-

абілітації серед ветеранів війни, які зазнали травм, поранень або захворювань під час 
чи внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій;

надавати підтримку збірній команді України у підготовці до міжнародних спортив-
них змагань «Ігри Воїнів» під час проведення навчально-тренувальних зборів, а та-
кож супроводженні їх членами сімей або іншими особами.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2022 р. № 516-р   

СКЛАД 
робочої групи з організації та забезпечення підготовки  

збірної команди України та її участі у 2022 році в міжнародних  
спортивних змаганнях «Ігри Воїнів»

Заступник Міністра у справах ветеранів, керівник робочої групи
Заступник Міністра оборони, заступник керівника робочої групи
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник Міністра внутрішніх справ
Перший заступник Міністра закордонних справ
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах Америки  

(за згодою)
Представник державної установи «Український ветеранський фонд» (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2022 р. № 516-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з організації та забезпечення підготовки збірної команди  
України та її участі у 2022 році в міжнародних спортивних  

змаганнях «Ігри Воїнів»

1. Підготувати та затвердити кошторис видатків з визначенням джерел фінансу-
вання заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її 
участі у 2022 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів».

Мінветеранів, Міноборони, МВС, державна установа 
«Український ветеранський фонд» (за згодою).
Липень 2022 року.

2. Забезпечити організацію медичного супроводження учасників під час навчаль-
но-тренувальних зборів та участь збірної команди України в міжнародних спортив-
них змаганнях «Ігри Воїнів».

Мінветеранів, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, 
державна установа «Український ветеранський фонд» 
(за згодою), обласні та Київська міська військові  
адміністрації.
Липень — серпень 2022 року.

3. Забезпечити використання наявних техніки, спортивного інвентарю та облад-
нання, що було закуплено в попередніх роках для забезпечення участі збірної коман-
ди України в міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених», під час підготовки та учас-
ті збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» у 2022 
році у м. Орландо, Сполучені Штати Америки.

Міноборони, Мінветеранів, державна установа  
«Український ветеранський фонд» (за згодою).
Липень — серпень 2022 року.

4. Затвердити склад збірної команди України та національної делегації для участі 
в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» з урахуванням паритетного пред-
ставництва жінок та чоловіків і подати заявки на участь до Організаційного коміте-
ту Ігор Воїнів.

Мінветеранів, Міноборони, МВС, державна установа 
«Український ветеранський фонд» (за згодою).
Липень 2022 року.

5. Затвердити склад офіційної делегації з числа представників заінтересованих 
органів виконавчої влади для представництва України під час міжнародних спортив-
них змагань «Ігри Воїнів» та подати його до Організаційного комітету Ігор Воїнів.

Мінветеранів, МЗС, Міноборони, МВС,  
Мінмолодьспорт.
Липень 2022 року.

6. Забезпечити створення належних умов з урахуванням потреб жінок і чолові-
ків — членів збірної команди та проведення навчально-тренувальних зборів із чле-
нами збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри 
Воїнів».

Мінветеранів, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, 
державна установа «Український ветеранський фонд» 
(за згодою), обласні та Київська міська військові  
адміністрації.
Липень — серпень 2022 року.

7. Забезпечити оформлення в установленому порядку віз, документів, придбання 
авіаквитків для членів збірної команди України та національної делегації для участі в 
міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів».

Мінветеранів, Міноборони, МВС, МЗС,   
державна установа «Український ветеранський фонд» 
(за згодою).
Липень — серпень 2022 року.

8. Забезпечити супроводження збірної команди України національною делегацією 
(особи, що забезпечують організаційне супроводження, зокрема фахівці з медично-
го, психологічного, інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського за-
безпечення, відеозйомки та особи, які супроводжують спортсменів).

Мінветеранів, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, 
МЗС, державна установа «Український ветеранський 
фонд» (за згодою).
Серпень 2022 року.

9. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації заходів із підготовки та 
участі збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів».

Мінветеранів, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, 
МЗС, державна установа «Український ветеранський 
фонд» (за згодою).
Липень — серпень 2022 року.

10. Організувати та провести за результатами участі в міжнародних спортивних 
змаганнях «Ігри Воїнів» зустріч членів збірної команди України, національної та офі-
ційної делегацій із керівництвом заінтересованих державних органів за участю пред-
ставників громадських об’єднань і засобів масової інформації.

Мінветеранів, Міноборони, МВС, державна установа 
«Український ветеранський фонд» (за згодою).
Серпень — жовтень 2022 року.

11. Підготувати та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів Украї-
ни для затвердження проект плану заходів з організації та забезпечення підготов-
ки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних зма-
ганнях «Ігри Воїнів».

Мінветеранів, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, 
МЗС, державна установа «Український ветеранський 
фонд» (за згодою).
Січень 2023 року — квітень 2023 року. 

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Втрачені Диплом магістра фізичної реабілітації, виданий у 2014 році 
Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «УКРАЇНА» та додаток до диплому на ім’я 

Токарчука Сергія Миколайовича, 1985 р.н. вважати недійсними.

Втрачені посвідчення батьків багатодітної сім’ї на ім’я Тарасенко Марія Анатоліївна, посвідчення дитини 
з багатодітної сім’ї на ім’я Тарасенко Вікторії Русланівни та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї на ім’я  
Тарасенко Софії Русланівни, видані Іванківською районною державною адміністрацією вважати недійсними.

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

мляю, що 29.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
24.03.2022 за № 22022130000000090, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Кравчен-
ко Едуард Анатолійович, 21 лютого 1974 року народження, громадянин 
України, підозрюється у встановленні та утвердженні тимчасової окупа-
ції частини території України та публічних закликів громадянином Укра-
їни до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань 
та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також у добровільному 
зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням органі-
заційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у не-
законних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, 
тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 5 
ст. 111-1 КК України. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу-
альні 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-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Кравченко Едуард Анатолійович, 21.02.1974 року на-

родження, на підставі ст.ст. 133,135,278 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцероз-
ташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кірово-
градської області, як підозрюваній о 10 год. 00 хв. 04.07.2022, о 10 год. 
00 хв. 05.07.2022, о 10 год. 00 хв. 06.07.2022 для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1,  
ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
24.03.2022 за № 22022130000000090. 

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвину-
вачених: ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Михайлови-
ча та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича, (к/п № 42014000000000709), 
обвинувачених у вчиненні злочину, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 
365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК 
України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий 
розгляд по суті відбудеться:

Початок об 11-00 05 липня 2022 року;
Початок об 11-00 06 липня 2022 року;
Початок об 11-00 12 липня 2022 року;
Початок об 11-00 13 липня 2022 року;
Початок об 11-00 14 липня 2022 року;
Початок об 11-00 19 липня 2022 року;
Початок об 11-00 06 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 07 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 13 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 14 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 20 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 21 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 27 вересня 2022 року;
Початок об 11-00 28 вересня 2022 року;
Початок Об 11-00 04 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 05 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 11 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 12 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 18 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 19 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 25 жовтня 2022 року;
Початок об 11-00 26 жовтня 2022 року
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Ки-

їв, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 (або зал №61)
Додатково повідомляємо вказаних обвинувачених про здійснення щодо них 

спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 02 червня 2021 
року (ідентифікатор пошуку в Реєстрі судових рішень — 759/21358/20, а також 
про завершення стадії доповнень до судового розгляду, здійснення у січні 2022 
року стадії допиту обвинувачених, завершення перевірки фактичних обставин 
доказами та здійснення у подальшому судових дебатів. Крім того, судом при-
сяжних надано стороні захисту можливість на стадії допиту обвинувачених реа-
лізувати право ; обвинувачених ЗІНЧЕНКА С. П., АБРОСЬКІНА П. М. та ЯНІШЕВ-
СЬКОГО О. В. за їх бажанням надати показання суду з приводу висунутого обви-
нувачення у будь-якій прийнятній для вказаних осіб та їх захисників спосіб звер-
нення до суду, в тому числі з використанням будь-яких технічних засобів дистан-
ційного відео зв’язку за умов можливості їх ідентифікації.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням. 

Суддя С. І. Дячук

Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті: 
НАГОРНОЇ Наталії Іванівни померлої 05.04.2000 року, НАГОРНОЇ Ганни 
Георгіївни померлої 22.02.1995 року, НАГОРНОГО ІВАНА ФЕДОРОВИЧА 

померлого 27.01.1985 року. Усіх спадкоємців викликаємо 
до приватного нотаріуса НРНО Варави Н.П. (16600, Чернігівська обл., 

Ніжинський р-н, м. Ніжин, вул. Покровська, 17/4, тел. 7-30-00, 
e-mail: varavanp@ukr.net) з питання оформлення спадщини. 

Прошу з’явитися до 01.08.2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житоми-

ра від 27.06.2022 (унікальний номер судової справи в Єдиному реєстрі 
судових рішень № 296/3405/22 1-кс/296/1474/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування стосовно підозрювано-
го Сіткіна Ігоря Петровича, 07.12.1961 року народження, у кримінально-
му провадженні № 22017060000000023 від 05.07.2017.

Повістка про виклик
Марченку Яну Яновичу, 08.07.1988 року народження, громадянину Укра-

їни, зареєстрованому за адресою: м. Львів вул. Величковського, буд. 30, кв. 
27. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
2 липня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до Поділь-
ської окружної прокуратури міста Києва для вручення повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-
1 КК України та допиту в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 КПК України.

Втрачений судновий квиток на судно «Invader» 
бортовий номер КИВ-1047-К виданий на ім’я 

Рябокляч В’ячеслав Валерійович, 
вважати не дійсним. 

Розшукуються спадкоємці Чухлатої Ніни Василівни, 1956 р.н., помер-
лої 28 червня 2021 року. Звертатися в місячний термін з дня опубліку-
вання об’яви за адресою: 63202, Харківська обл., смт Нова Водолага, 
вул. Горького, 1-А, тел. (05740) 45801, нотаріус Крючкова Л. А.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 517-р 
Київ

Про підписання Імплементаційного 
протоколу між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Королівства Іспанія до Угоди між 
Україною та Європейським Співтовариством 

про реадмісію осіб
Схвалити проект Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Королівства Іспанія до Угоди між Україною та Європейським Співтовари-
ством про реадмісію осіб.

Уповноважити Голову Державної міграційної служби Науменко Наталію Миколаїв-
ну підписати зазначений Імплементаційний протокол.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 518-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом  
Міністрів України та Урядом Держави Катар 

про взаємну охорону інформації  
з обмеженим доступом

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар 
про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Уповноважити Голову Служби безпеки БАКАНОВА Івана Геннадійовича підписа-
ти зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 522-р 
Київ

Про передачу нежитлових приміщень  
у м. Нетішині Шепетівського району 
Хмельницької області державному 
підприємству «Національна атомна 

енергогенеруюча  
компанія «Енергоатом» 

Передати нежитлові приміщення загальною площею 256,6 кв. метра (реєстрацій-
ний номер 1813677668105) в будівлі по вул. Лісовій, 6а, у м. Нетішині Шепетівсько-
го району Хмельницької області із сфери управління Офісу Генерального прокурора 
державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енерго-
атом», функції з управління яким здійснює Кабінет Міністрів України, із закріпленням 
їх на праві господарського відання за зазначеним підприємством.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Романова Михайла Сергійовича, 02.06.1990 р.н., остан-
нє відоме місце проживання (перебування): Російська Федерація, Че-
лябінська обл., м. Пласт, пров. Західний, буд.30 (Російська Федера-
ція Челябінська область, м. Чебаркуль, вул. 9 Травня, буд. 5, кв. 6), 
як обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України, у кримінальному прова-
дженні №12022111130000502, справа №760/6081/22, провадження  
№1-кп/760/2079/22, яке відбудеться 06 липня 2022 року об 11:30 в при-
міщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Згідно з ст.42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за 
викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призна-
чений строк - заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Соломенский районний суд г. Киева вызывает в подготовитель-
ное судебное заседание Романова Михаила Сергеевича, 02.06.1990 
г.р., последнее известное место проживания (нахождения): Россий-
ская Федерация, Челябинская обл., г. Пласт, пер. Западный, д. 30 (Рос-
сийская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 5, 
кв. 6) как обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины, в уголовном про-
изводстве №12022111130000502, дело №760/6081/22, производство 
№1-кп/760/2079/22, которое состоится 06 июля 2022 года в 11:30 в по-
мещении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть 
по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в назна-
ченное время — заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает лич-
ность.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Попова Олександра Юрійовича, 06.12.1983 р.н., громадя-
нина Російської Федерації, місце проживання (перебування, реєстра-
ції) не встановлено, як обвинуваченого у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 КК України, у кримі-
нальному провадженні №22021101110000088, справа № 760/6555/22, 
провадження № 1-кп/760/2106/22, яке відбудеться 06 липня 2022 ро-
ку о 14:00 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25.

Згідно з ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за 
викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призна-
чений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Соломенский районний суд г. Киева вызывает в подгото-
вительное судебное заседание Попова Александра Юрьевича, 
06.12.1983 г.р., гражданина Российской Федерации, место прожи-
вания (нахождения, регистрации) не установлено, как обвиняемо-
го в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 УК Украины, в уголовном производ-
стве №22021101110000088, дело №760/6555/22, производство  
№1-кп/760/2106/22, которое состоится 06 июля 2022 года в 14:00 в по-
мещении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть 
по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в назна-
ченное время — заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает лич-
ность.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

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

домляю, що 29.06.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР 20.05.2022 за № 42022130000000128, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Грекова 
Неля Анатоліївна, 06 вересня 1971 року народження, громадянка Украї-
ни, підозрюється у добровільному зайнятті громадянкою України поса-
ди, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністра-
тивно-господарських функцій у незаконному органі владі, створено-
му 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 процесу-
альні 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-ta-
vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Грекова Неля Анатоліївна, 06.09.1971 року народжен-

ня, на підставі ст.ст. 133,135,278 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозташу-
ванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоград-
ської області, як підозрюваній о 10 год. 00 хв. 04.07.2022, о 10 год. 00 
хв. 05.07.2022, о 10 год. 00 хв. 06.07.2022 для отримання письмового  
повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
20.05.2022 за № 42022130000000128. 

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає в якості обвинуваченої 
ГРАДОВУ Ольгу Григорівну (к/п № 42016000000002707), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціально-
го судового провадження відбудеться 07 липня 2022 року о 10 год. 00 хв. та 25 
серпня 2022 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Згідно ст. 138 КПК 1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 

інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з 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.
Обвинувачений зобов’язаний заздалегідь повідомити про неможливість 

з’явлення до суду.
Суддя С. І. Дячук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бабкін Кирил Миколайович, 07.03.1994 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 42022131610000031 
від 09.03.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України, тобто у дезертирстві, 
вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бабкін Кирил Миколайович, 07.03.1994 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 04, 05 та 06 
липня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислока-
цією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42022131610000031 від 09.03.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст. ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Меженський Олександр Юрійович, 20.03.1998 

року народження року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 
135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному 
провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  у вчиненні кри-
мінального правопорушення,  передбаченого: 

- ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирстві, тобто нез’явлення на  міс-
ця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах 
воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Меженський Олександр Юрійович, 20.03.1998 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 04, 05,06 липня 2022 року на 10:00 год. до Другого слід-
чого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)-35-
24-122 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та 
здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000027 від 07.03.2022  в якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.  

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                     30 червня 2022 року

Слідчий в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, капітан юстиції Ярушкевич Сергій Олександрович, розглянувши матеріа-
ли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42022130000000116 від 11.05.2022 та встановивши наявність достатніх 
доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 
278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Гладкова Сергія В’ячеславовича, 02.01.1962 року народження, уродженця с. Да-

нилівка, Біловодського району, Луганської області, який мешкає за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Новодеркул, вул. Миру, буд. 11, громадяни-
на України про підозру у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним фор-
муванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним формуванням 
держави-агресора, та провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-
агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій те-
риторії, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 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 Генераль-
ного 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 Глад-

ков Сергій В’ячеславович, 02.01.1962 р.н., який проживає за адресою: Луганська об-
ласть, Старобільський район, с. Новодеркул, вул. Миру, буд. 11, на 04.07.2022 об 
11:00, на 05.07.2022 об 11:00, на 06.07.2022 о 09:00 до Луганської обласної прокура-
тури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської області (каб. 6) 
для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального пра-
вопорушення у кримінальному провадженні № 42022130000000116 від 11.05.2022 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 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 уст. ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування.

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

Прокурор у кримінальному провадженні —
прокурор відділу Луганської обласної прокуратури Руслан ПИВОВАРОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 28.06.2022 у кримінальному про-

вадженні № 42022112130000078 від 07.04.2022 стосовно Красно-
щокова Максима Олександровича, 07 лютого 1987 року народжен-
ня підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення пе-
редбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України, а саме:

- відданні наказу про вчинення жорстокого поводження з цивіль-
ним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України; 

- відданні наказу про вчинення жорстокого поводження з цивіль-
ним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, поєднаного з умисними вбив-
ствами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 438 КК України; 

- відданні наказу про вчинення інших порушень законів та зви-
чаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаного 
з умисним вбивством, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

- жорстокому поводженні з цивільним населенням, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 
КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Краснощокова М. О. 

Підозрюваний Краснощоков Максим Олександрович, 07 люто-
го 1987 року народження, який проживає за адресою: Російська 
Федерація, Самарська область, Волзький район, смт. Рощинський, 
буд. 20-А, кв. 58, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримі-
нального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
01.07.2022, 02.07.2022, 04.07.2022 об 11 год. 00 хв. як підозрювано-
му у кримінальному провадженні № 42022112130000078 за ч. ч. 1, 
2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення 
письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудово-
го розслідування до старшого слідчого слідчого управління Голов-
ного управління СБ України у м. Києві та Київській області Левков-
ського Дмитра Ігоровича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст. ст. 139, 140 Кримінального процесу-
ального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Старший слідчий 2 відділу слідчого управління  
Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області 

лейтенант юстиції Дмитро ЛЕВКОВСЬКИЙ
28 червня 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 28.06.2022 у кримінальному про-

вадженні № 42022112130000078 від 07.04.2022 стосовно Васильєва 
Олександра Олександровича, 05 квітня 1982 року народження під-
озрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених 
ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України, а саме: 

- відданні наказу про вчинення жорстокого поводження з цивіль-
ним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України; 

- відданні наказу про вчинення жорстокого поводження з цивіль-
ним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, поєднаного з умисними вбив-
ствами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 438 КК України; 

- відданні наказу про вчинення інших порушень законів та зви-
чаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаного 
з умисним вбивством, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. 

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Васильєва О. О.

Підозрюваний Васильєв Олександр Олександрович, 05 квіт-
ня 1982 року народження, який проживає за адресою: Російська 
Федерація, Самарська область, м. Самара, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 01.07.2022, 02.07.2022, 04.07.2022 
о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42022112130000078 за ч.ч. 1,2 ст. 438 КК України з метою допиту 
як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підо-
зру під час здійснення досудового розслідування до старшого слід-
чого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Ки-
єві та Київській області Левковського Дмитра Ігоровича за адресою: 
м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі необхідно мати документ, який 
посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесу-
ального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Старший слідчий 2 відділу слідчого управління  
Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області 

лейтенант юстиції Дмитро ЛЕВКОВСЬКИЙ
28 червня 2022 року
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +15..+20 +26..+31 Черкаська +14..+19 +24..+29
Житомирська +14..+19 +26..+31 Кіровоградська +14..+19 +24..+29
Чернігівська +14..+19 +25..+30 Полтавська +12..+17 +24..+29
Сумська +12..+17 +24..+29 Дніпропетровська +14..+19 +25..+30
Закарпатська +17..+22 +34..+39 Одеська +18..+23 +28..+33
Рівненська +14..+19 +29..+34 Миколаївська +15..+20 +26..+31
Львівська +15..+20 +32..+37 Херсонська +16..+21 +26..+31
Івано-Франківська +17..+22 +32..+37 Запорізька +14..+19 +27..+32
Волинська +15..+20 +31..+36 Харківська +12..+17 +24..+29
Хмельницька +15..+20 +29..+34 Донецька +13..+18 +24..+29
Чернівецька +15..+20 +31..+36 Луганська +9..+14 +24..+29
Тернопільська +16..+21 +30..+35 Крим +18..+23 +25..+30
Вінницька +15..+20 +29..+34 Київ +18..+20 +28..+30

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРАПовістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідо-
мляє, що о 10 год. 00 хв. 08 липня 2022 року бу-
де проводитися судове засідання у кримінально-
му провадженні №22020011000000029, за обви-
нуваченням Бєлогорцева Дмитра Альбертовича, 
19 грудня 1963 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обвинуваче-
ний Бєлогорцев Дмитро Альбертович (19.12.1963 
р.н; адреса місця проживання: АРК, м. Севасто-
поль, проспект Перемоги, 28/20)

Судове засідання буде проводитись під голо-
вуванням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. 15.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5-А, (іnbох@dr.ki.соurt.gov.uа).

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Кіт Марину Ві-
кторівну, 11.06.1962 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 
20.12.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000004004 
відносно Кіт Марини Вікторівни, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання та розгляд клопотання про здійснення 
спеціального судового провадження відбудеться 
04.07.2022 року о 09:30 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адре-
сою: 03148, м. Київ , вул. Якуба Коласа, 27-А

Суддя Святошинського районного суду м. Киє-
ва Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відстністю обвинуваченої в порядку спеціального 
судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідо-
мляє, що о 11 год. 00 хв. 08 липня 2022 року буде 
проводитися судове засідання у кримінальному 
провадженні №42021010000000005, за обвинува-
ченням Кабашного Олександра Володимировича, 
13.03.1968 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

У судове засідання викликається обвинува-
чений Кабашний Олександр Володимирович 
(13.03.1968 р.н.; адреса місця проживання: АРК, 
м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24)

Судове засідання буде проводитись під голову-
ванням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. 15.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5-А, (іnbox@dr.кі.соurt.gov.uа).

В провадженні Голосіївського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня відносно Гоголінського Сергія Олександрови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого 
у вчинені кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв›язку з чим, в підготовче судове засідання 
викликається, Гоголінський С. О., 31.08.1971 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України., яке відбудеться 06 липня 2022 
року о 13-45 год. в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03127. м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна 14- а. зал № 39, під го-
ловуванням судді Дідика М. В.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого Няньчура Сергія 
Миколайовича (к/п № 4201710000000061), об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду кримінально-
го провадження та повідомляє, що судовий роз-
гляд по суті відбудеться: стосовно Няньчура С. М. 
— 06.07.2022 о 09 год. 30 хв., в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Няньчур С. М. повідомляються про те, що ухва-
лою суду від 23.01.2019 р. прийнято рішення про 
здійснення стосовно нього спеціального судово-
го провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Новик В. П.

У провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня відносно Рогачова Дмитра Миколайовича, 
09.06.1976 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в судове засідання викликаєть-
ся Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 05 липня 2022 
року о 16 год. 30 хв. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Максима Кивоноса, 25, під головуванням 
судді Застрожнікової К. С.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Тіткова Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який 
зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) 
обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, призначене на 
13.07.2022 року о 13 год. 00 хв.

Явка до суду є обов›язковою. При собі необхід-
но мати документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщення Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Коляденко П. Л.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого Сокола Віктора 
Степановича, 18.10.1961 року народження, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 
11.11.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000003326 
відносно Сокола Віктора Степановича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 04.07.2022 р. о 13:00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя А. М. Ясельський

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Фаріну Нелю Юрї-
ївну, 15.02.1967 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000002769 відносно Фарі-
ної Нелі Юріївни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 
04.07.2022. о 10:00 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: 
03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Киє-
ва Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціально-
го судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Коваленка 
Володимира Владиславовича. 04.02.1962 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Хрустальова,19-А, кв. 32, м. Севастополь) у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 06 липня 2022 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 212, під головуванням судді Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваче-
ного Федоркіна Сергія Івановича обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України , для розгляду кримінального провадження 
за № 42017010000000196 та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбу-
деться 05.07.2022 на 17 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Федоркін С. І. повідомляється про те, що ухвалою суду від 12.01.2022 при-
йнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового про-
вадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Сича Мак-
сима Юрійовича, 21.01.1982 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Судак, вул. Сосновий бор, 1, кв. 4), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 05 липня 2022 року о 12 год. 30 хв. Яв-
ка до суду є обов›язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колега-
євої С. В.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваче-
ного Васильєва Олександра Модестовича (к/п № 42016010000000247), об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для 
розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по 
суті стосовно Васильєва О. М. відбудеться  05.07.2022 о 09 год. 30 хв., в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27-А., каб. 710.

Васильєв О. М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 05.11.2019 
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового 
провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає Іванова Сергія Володи-
мировича, 30.11.1956 р.н., останнє відоме місце проживання: АРК, м. Севас-
тополь, вул. Хрусталева, 79, кв. 47, в якості обвинуваченого за ч. 1 ст. 111 КК 
України у кримінальному провадженні № 22021011000000047 для участі в під-
готовчому судовому засіданні, яке призначене на 11.07.2022 о 12:30 в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал су-
дового засідання № 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваченого в судове за-
сідання є обов’язкова. Наслідки неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Тихопоя Олексія Олексан-

дровича, як обвинуваченого на 11 год. 00 хв., 05 липня 2022 року у справі за 

обвинуваченням Тихопоя Олексія Олександровича, 24.01.1976 року народжен-

ня, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 

вул. Куйбишева, 62, кв. 51, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 103.

Суддя О. М. Козачук

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гребеннікову 

Наталію Олександрівну, 29.08.1981 року народження, у вчиненні злочину, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-

деться об 11:40 год. 06.07.2022, в приміщенні Оболонського районного суду  

м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України .

Суддя Андрій ПОНОМАРЕНКО

Голосіївський районний суд м. Києва у кримінальному провадженні 
№22021011000000048 викликає обвинуваченого Кабанова Євгена Костянти-
новича, 14.11.1982 року народження (останнє відоме місце реєстрації: АРК, 
м. Севастополь, просп. Генерала Острякова, буд. 171/1) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 04.07.2022 року о 10 год. 00 хв.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва (за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, буд. 14-а, каб 16, (головуючий суддя Бондаренко Г. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого у порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Аброчнова Миколу Олек-
сандровича, 10.04.1985 року народження, Бредихіна Андрія Васильови-
ча, 06.08.1970 року народження, Бутенка Володимира Володимирови-
ча, 17.05.1980 року народження, Єрьомичева Руслана Володимировича, 
15.07.1979 року народження, Кривоноса Юрія Сергійовича, 29.12.1978 ро-
ку народження, Кулініча Михайла Володимировича, 25.08.1987 року наро-
дження, обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч, 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК Украї-
ни, Слєпньова Станіслава Олександровича, 21.08.1981 року народження, Єв-
докимова Василя Вікторовича, 08.02.1973 року народження, обвинувачених 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 260. ч. 4 ст. 28. ч. 1 ст. 438, ч. 4  
ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 05.07.2022, об 11:40 год., в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України. 

Суддя Андрій ПОНОМАРЕНКО


	29_P1
	29_P2
	29_p3
	29_p4
	29_p5
	29_P6
	29_P7-8 (1)
	29_P9 (1)
	29_P10
	29_P11
	29_P12

