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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
    «У часи, коли  

на карту поставлене  
майбутнє  

безпекового порядку  
  в Європі,  

необхідні рішучі  
дії». 

Айтішників вчитимуть 
безкоштовно

ОСВІТА. Мінцифри втілює проєкт IT Generation, у межах 
якого українці матимуть змогу безоплатного навчання в га-
лузі IT. Про це, передає Укрінформ, повідомив віцепрем’єр-
міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федо-
ров.  

«На першому етапі зможемо навчити тисячу українців. На 
другому плануємо навчити ще 2 тисячі людей і далі будемо 
масштабувати проєкт до десятків тисяч студентів», — ска-
зав урядовець. За його словами, міністерство підбирає най-
кращі школи, які навчають ІТ-професій. А головним критері-
єм підбору потенційних айтішників має бути відсутність осві-
ти та досвіду в цій галузі. Компанії, які бажають долучитися 
до проєкту, можуть подавати заявки з наступного тижня, а 
навчання для студентів розпочнеться у серпні.

Проєкт IT Generation реалізують за підтримки Програми 
USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту 
«Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації держав-
них послуг в Україні», що впроваджує UNDP Ukraine / ПРООН  
в Україні.

40 000 тонн 
допомоги для пом’якшення наслідків 

збройної агресії росії отримала Україна 
від членів Механізму цивільного 

захисту ЄС 

ПОКАРАННЯ. Президент Володимир Зеленський  
на засіданні Радбезу ООН закликав світ визнати росію  
державою-терористом та притягнути її  
до відповідальності 

Треба створити 
спеціальний 
трибунал 

Міністр закордонних справ на Щорічній конференції 
ОБСЄ про необхідність виключення росії з організації 
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ВІДРОДИМО УКРАЇНУ

Про те, як Вінниця допомагає 
переселенцям, розв’язує 
проблеми місцевого та 
релокованого бізнесу, розповідає 
міський голова Сергій Моргунов

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Як трудові колективи 
промислових 
підприємств наближають 
мирною працею кінець 
війни 6 

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про 
призначення стипендій Президента 
України для видатних спортсменів 
України з неолімпійських видів 
спорту та їх тренерів»

Франція візьме участь у повоєнній відбудові
ПАРТНЕРСТВО. Збільшення екс-

портних можливостей України, роз-
блокування морських портів і віднов-
лення нашої країни обговорили під 
час телефонної розмови Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль і 
Прем’єр-міністр Франції Елізабет 
Борн, повідомляє департамент ко-
мунікацій Секретаріату КМУ.

Денис Шмигаль подякував Фран-
ції за підтримку рішення про на-
дання Україні статусу кандидата на 

вступ у Європейський Союз, а також 
за фінансову й військову допомогу.

Глава українського уряду наго-
лосив на необхідності притягну-
ти росію та всіх винних до відпо-
відальності за скоєні злочини. Він 
підкреслив, що росія цілеспрямо-
вано спричиняє кризи в Європі та 
світі. Зокрема, через блокуван-
ня українських портів агресор про-
вокує харчову кризу, яка зачепить 
багато країн.

«Швидка перебудова інфраструк-
тури нашого західного кордону з ЄС 
дала змогу істотно наростити експорт 
урожаю. Однак це все ще в десятки 
разів менше від спроможності наших 
морських портів», — зауважив Денис 
Шмигаль.

За його словами, Україна веде пе-
реговори з ООН про організацію без-
печних коридорів для вивезення вро-
жаю морськими шляхами. Прем’єр 
наголосив, що такі коридори мають 

відкрити лише під егідою ООН, СОТ 
або іншого альянсу, який матиме до-
віру та гарантуватиме безпеку україн-
ським портовим містам.

Прем’єр-міністри обговорили роз-
мінування території та майбутню по-
воєнну відбудову нашої країни. Денис 
Шмигаль повідомив, що наступного 
тижня в Лугано відбудеться конфе-
ренція з питань відновлення України.

«Ключовим елементом конфе-
ренції стане представлення проєкту 

Плану відновлення, попередньо під-
готовленого урядом України із за-
лученням міжнародних експертів та 
фахівців з Єврокомісії», — сказав 
він.

Прем’єр-міністр Франції підтверди-
ла, що її країна візьме участь у пово-
єнній відбудові. Елізабет Борн зазна-
чила, що Франція вивчає можливість 
відправлення спеціалізованого облад-
нання для розмінування українських 
територій.

Рада Безпеки ООН на заклик Володимира Зеленського вшанувала хвилиною мовчання загиблих через агресію рф 
українців
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ДОКУМЕНТИ
Об’єкти житлово-комунального господарства

22. Інфраструктура життєзабезпечення населення:
1) об’єкти системи централізованого водовідведення
(напірні колектори водовідведення, самопливні колектори водовідведення, 
насосні станції водовідведення, очисні станції водовідведення, очисні спору-
ди водовідведення)
наявні об’єкти, придатні для експлуатації;
І категорія пошкоджень**;
ІІ категорія пошкоджень**;
ІІІ категорія пошкоджень**

кількість об’єктів
(одиниць)
протяжність
(кілометрів)
потужність
(куб. метрів/год)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська державна (військова, 
військово-цивільна) адміністрація, 
органи місцевого самоврядування 
(військово-цивільні адміністрації)

щотижня

2) об’єкти системи централізованого водопостачання 
(магістральні водогони, свердловини, резервуари чистої води, розподільні во-
догони водопровідні мережі, насосні станції водопостачання, станції очищення 
питної води, водозабірні споруди поверхневих вод, водозабірні споруди ґрун-
тових вод (свердловини)
наявні об’єкти, придатні для експлуатації;
І категорія пошкоджень**;
ІІ категорія пошкоджень**;
ІІІ категорія пошкоджень**

кількість об’єктів
(одиниць)
протяжність
(кілометрів)
потужність
(куб. метрів/год)

—»— —»—

3) об’єкти теплопостачання (магістралі теплопостачання, котельні, теплороз-
дільні пункти)
наявні об’єкти, придатні для експлуатації;
І категорія пошкоджень**;
ІІ категорія пошкоджень**;
ІІІ категорія пошкоджень**

кількість об’єктів
(одиниць)
протяжність
(кілометрів)
потужність
(Гкал/год)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська державна (військова, 
військово-цивільна) адміністрація, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації)

щотижня

4) об’єкти газопостачання (магістральні газогони, газогони середнього тис-
ку, газокомпресорні станції, газорозподільні станції, станції електрохімічно-
го захисту)
наявні об’єкти, придатні для експлуатації;
І категорія пошкоджень**;
ІІ категорія пошкоджень**;
ІІІ категорія пошкоджень**

кількість
(одиниць)
протяжність
(кілометрів)
потужність
(куб. метрів/год)

—»— —»—

5) об’єкти електропостачання
наявні об’єкти, придатні для експлуатації;
І категорія пошкоджень**;
ІІ категорія пошкоджень**;
ІІІ категорія пошкоджень**

кількість об’єктів
(одиниць)
протяжність
(кілометрів)
напруга
(кВ)
потужність об’єктів
(Гкал/год)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська державна (військова, 
військово-цивільна) адміністрація, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації)

щотижня

6) об’єкти інфраструктури електронних комунікаційних мереж:
наявні об’єкти, придатні для експлуатації;
І категорія пошкоджень**;
ІІ категорія пошкоджень**;
ІІІ категорія пошкоджень**

кількість об’єктів
(одиниць)
протяжність
(кілометрів)
напруга
(кВ)

—»— —»—

____________ 
* Показники вносяться до геоінформаційної системи суб’єктами, відповідальними 
за подання даних за показниками, в розрізі регіонів, районів, територіальних громад 
та населених пунктів, крім населених пунктів, що розташовані в районі проведення 
воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

** Категорії пошкоджень об’єкта:
І категорія пошкоджень — рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом 

ремонту, в тому числі капітального ремонту — наявні незначні пошкодження несучих 
та огороджувальних конструкції, але без порушення вимог щодо механічного опору 
та стійкості за граничним станом першої та другої групи.

ІІ категорія пошкоджень — рекомендовано виконання робіт з відновлення та ка-
пітального ремонту, реконструкції — наявні пошкодження несучих та огороджуваль-
них конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання ро-
біт із часткового аварійного демонтажу частин об’єкта або його окремих конструкцій 
(далі — частковий аварійний демонтаж), підсиленням об’єкта або його окремих не-
сучих та огороджувальних конструкцій.

ІІІ категорія пошкоджень — рекомендовано виконання невідкладних робіт з де-
монтажу (ліквідації) об’єкта — об’єкти, не придатні для використання за цільовим 
призначенням, повністю втратили свою економічну цінність, наявні пошкодження не-
сучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небез-
пеку аварійного обвалення об’єкта.

*** Показник «проектна потужність» застосовується виключно до будівель і 
споруд, які використовуються безпосередньо у забезпеченні відповідної функ-
ції (будівля школи, де розміщено навчальні класи, будівля котельні, де розмі-
щене обладнання). У разі коли було пошкоджено допоміжні будівлі, без експлу-
атації яких заклад може здійснювати свої основні функції (їдальня, гараж, гос-
подарська будівля тощо), значення показника «проектна потужність» має нульо-
ве значення.

**** До показника «площа» застосовується значення загальної площі будівлі 
чи споруди, що зазнала пошкоджень і не може експлуатуватися без відновлення. 
Рішення про експлуатацію частини будівлі може бути ухвалене лише за результа-
тами експертної оцінки стану будівлі.

***** Під час проведення аналізу інформації необхідно забезпечити вибір-
ку за категоріями з урахуванням площі: до 120 кв. метрів, 120—180 кв. метрів, 
180—250 кв. метрів, понад 250 кв. метрів.

****** Інформація щодо закладів охорони здоров’я подається із зазначенням 
їх видів (типів) відповідно до наказу МОЗ від 28 жовтня 2002 р. № 385 «Про за-
твердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фар-
мацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою (асистентів фармацевтів), 
посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони 
здоров’я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охо-
рони здоров’я»

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2022 р. № 726
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, дію яких зупинено  
на період реалізації експериментального проекту

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235 «Про затвер-
дження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розви-
тку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республі-
ці Крим значення для визнання територій депресивними» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2010 р., № 16, ст. 754).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про за-
твердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результа-
тивності реалізації державної регіональної політики» (Офіційний вісник України,  
2015 р., № 88, ст. 2926).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 987 «Про щорічні 
звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій» 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 19).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 «Деякі пи-
тання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації дер-
жавної регіональної політики» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 119).

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій Президента 
України для видатних спортсменів України  
з олімпійських видів спорту та їх тренерів
Відповідно до Указу Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019 

«Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортс-
менів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів» (зі змінами, внесеними Ука-
зом від 21 травня 2021 року № 207/2021) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам України з 
олімпійських видів спорту та їх тренерам:

1) за перше місце на чемпіонатах світу:
БОЛДИРЕВУ Даниїлу Владиславовичу — чемпіону світу 2021 року зі скелелазіння, 

у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ДАНИЛЕНКУ Дмитру Ігоровичу — чемпіону світу 2021 року з веслування на бай-

дарках і каное, у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
КУХАРИКУ Олегу Володимировичу — чемпіону світу 2021 року з веслування на 

байдарках і каное, у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
СЕМИКІНУ Івану Олексійовичу — чемпіону світу 2021 року з веслування на бай-

дарках і каное, у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ТРУНОВУ Ігорю Сергійовичу — чемпіону світу 2021 року з веслування на байдар-

ках і каное, у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ДЖИЗІ Володимиру Васильовичу — тренеру чемпіона світу 2021 року з веслуван-

ня на байдарках і каное Даниленка Д.І., у розмірі 3,25 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

ЗУБКО Ірині Василівні — тренеру чемпіона світу 2021 року зі скелелазіння Болди-
рева Д.В., у розмірі 6,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

КОЛОМОЙЦЮ Григорію Миколайовичу — тренеру чемпіона світу 2021 року з вес-
лування на байдарках і каное Трунова І.С., у розмірі 2 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб

КРЕМЕРУ Миколі Вікторовичу — тренеру чемпіона світу 2021 року з веслуван-
ня на байдарках і каное Трунова І.С., у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб

СЕМИКІНУ Олексію Івановичу — тренеру чемпіона світу 2021 року з веслуван-
ня на байдарках і каное Семикіна І.О., у розмірі 6,5 прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб

СЕРГУН Світлані Михайлівні — тренеру чемпіона світу 2021 року з веслування на 
байдарках і каное Даниленка Д.І., у розмірі 3,25 прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб

СІМОНОВУ Олександру Геннадійовичу — тренеру чемпіона світу 2021 року з вес-
лування на байдарках і каное Кухарика О.В., у розмірі 6,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб;

2) за друге місце на чемпіонатах світу:
СЕРЬОГІНІЙ Аніті Артурівні — срібній призерці чемпіонату світу 2021 року з кара-

те, у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
ТОНКОШКУРУ Олександру Олександровичу — тренеру срібної призерки чемпіо-

нату світу 2021 року з карате Серьогіної А.А., у розмірі 6 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб;

3) за третє місце на чемпіонатах світу:
ЗАКАРІЄВУ Магамеду Ахмадовичу — бронзовому призеру чемпіонату світу 2021 

року з боротьби вільної, у розмірі 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
КОВТУНУ Іллі Юрійовичу — бронзовому призеру чемпіонату світу 2021 року з гім-

настики спортивної, у розмірі 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
МЕЛЬНИК Галині Юріївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2021 року з кара-

те, у розмірі 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
САМУЛЯК Світлані Степанівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2021 року з 

важкої атлетики, у розмірі 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
НАДЮК Ірині Володимирівні — тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2021 

року з гімнастики спортивної Ковтуна І.Ю., у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

НІКУЛІНУ Артему Валерійовичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 
2021 року з важкої атлетики Самуляк С.С., у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

СТАНКОВУ Костянтину Миколайовичу — тренеру бронзового призера чемпіона-
ту світу 2021 року з боротьби вільної Закарієва М.А., у розмірі 5,5 прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у цьому Указі, яким уже 
призначена Президентом України стипендія для видатних та молодих і перспектив-
них спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів на певний строк, у 
подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 червня 2022 року
№454/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2022 р. № 510-р 
Київ

Про призначення Новікової О. О. 
членом Національної комісії зі стандартів 

державної мови
Призначити Новікову Ольгу Олександрівну членом Національної комісії зі стан-

дартів державної мови строком на шість років.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 514-р 
Київ

Про звільнення Дараган Л. В. з посади 
державного секретаря Міністерства  

у справах ветеранів України
Звільнити Дараган Людмилу Віталіївну з посади державного секретаря Міністер-

ства у справах ветеранів України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 515-р 
Київ

Про призначення Мартиненка О. А. 
державним секретарем Міністерства  

у справах ветеранів України
Призначити Мартиненка Олександра Андрійовича державним секретарем Мініс-

терства у справах ветеранів України з 4 липня 2022 р. на строк не більше 12 міся-
ців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до 
законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                                                           30 червня 2022 року

Слідчий в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, капітан юстиції Ярушкевич Сергій Олександрович, розглянувши 
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 42022130000000116 від 11.05.2022 та встановивши наяв-
ність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого 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. Данилівка, Біловодського району, Луганської області, який мешкає за адре-
сою: Луганська область, Старобільський район, с. Новодеркул, вул. Миру, буд. 
11, громадянина України про підозру у передачі матеріальних ресурсів незакон-
ним збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та 
збройним формуванням держави-агресора, та провадженні господарської ді-
яльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, 
створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адмі-
ністрацією держави-агресора тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Гене-
рального 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 

Гладков Сергій В’ячеславович, 02.01.1962 р.н., який проживає за адресою: Лу-
ганська область, 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 Луган-
ської обласної прокуратури за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кі-
ровоградської області (каб. 6) для отримання письмового повідомлення про під-
озру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000116 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 червня 2022 р. № 523-р 
Київ

Про припинення повноважень члена наглядової 
ради Державного концерну «Укроборонпром»
Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами держав-

ної власності в оборонно-промисловому комплексі» припинити повноваження члена на-
глядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Шарапова Дениса Олександровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.04.2022 за № 42022102020000048 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Кузьміч Тетяна 
Олександрівна, 10.04.1968 року народження, уродженка Херсонської області, Білозер-
ського району, с. Чернобаївки, проживаюча за адресою: м. Херсон, вул. Московська, 
4, кв. 20, громадянка України, раніше не судима, раніше притягнута до кримінальної 
відповідальності  20.08.2020 СУ УСБУ в Херсонській області за ч. 1 ст. 111 КК України 
та 28.04.2022 Подільскою окружною прокуратурою м. Києва за ч.6 ст.111-1 КК Украї-
ни, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної 
з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функ-
цій, 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 процесуальні права та 
обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досу-
дового розслідування» за посиланням:https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-
viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogorozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Кузьміч Тетяна Олександрівна, 10.04.1968 року народження, уро-

дженка Херсонської області, Білозерського району, с. Чернобаївки, проживаюча за 
адресою: м. Херсон, вул. Московська, 4, кв. 20, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, розташованого у м. Киє-
ві, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 3-а, каб. 325 як підозрюваному у вчиненні кри-
мінального 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 02.07.2022 об 11:00 год.,  03.07.2022 об 
11:00 год (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022102020000048 за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України). 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький              30 червня 2022 року

Громадянин України Свідовськов Леонард Вячеславович, 
06.08.1966 року народження, відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та 
глави 11 КПК України вам повідомляється про підозру в кримінально-
му провадженні №22022130000000166 від 20.05.2022, а саме у здій-
сненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та 
його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держа-
ви-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на 
уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, ак-
тивній участі у таких заходах.

 Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик 
та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-
ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Свідовськов Леонард Вячеславович, 06.08.1966 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 Криміналь-
ного процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися о 10:00 
04.07.2022, 05.07.2022, 06.07.2022 до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Свя-
тослава Хороброго, 23 (фактична адреса), для отримання письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№22022130000000166 від 20.05.2022, допиту в якості підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначено-
му кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 30.06.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022232190000095 від 23.05.2022, відповід-
но до ст.ст. 36, 42, 276, 278, 481 КПК України, складено 
письмове повідомлення про підозру Мірібяна Атома Сар-
гісовіча, 03.08.1989 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, тоб-
то добровільному зайнятті громадянином України поса-
ди, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
та адміністративно-господарських функцій, у незаконних 
органах влади, створених на тимчасово окупованій тери-
торії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-
агресора.

Повістка про виклик
Підозрюваному Мірібяну Атому Саргісовічу, 03.08.1989 

року народження, громадянину України, уродженцю  
м. Камо Вірменії, зареєстрованому та проживаючо-
му за адресою: Херсонська область, Каховський район,  
смт Чаплинка, вул. Корольова, 7, відповідно вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України  необхідно з’явитися 03, 07 та 10 
липня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 
00 хв. у найближче територіально розташований ор-
ган прокуратури України або підрозділ Служби безпе-
ки України, для участі у слідчих діях у кримінальному 
провадженні № 42022232190000095 від 23.05.2022, за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи 
на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 
КПК України повідомляю, що 27.06.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за 
№62022080010000014 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, 
Войніков Олексій Степанович, 26.06.1987 р.н., адре-
са проживання: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. 
Морська, б. 60, кв. 57,будучи громадянином України, 
вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній чи інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто 
підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Войніков Олексій Степанович, 26.06.1987 р.н., 
адреса проживання: Запорізька обл., м. Приморськ, 
вул. Морська, б. 60, кв. 57, відповідно до вимог ст.ст. 
134, 135 КПК України, на 12 год. 00 хв. 04.07.2022, на 
12 год. 00 хв. 05.07.2022, на 12 год. 00 хв. 06.07.2022 
Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної 
прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матро-
сова, 29а, для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №62022080010000014від 
16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Круподеря Євген Сергі-

йович, 06.08.1982 р.н., у відповідності до вимог 
ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 62022050020000019 від 26.01.2022 у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто у вчи-
ненні одержання службовою особою неправомірної 
вигоди для себе за невчинення такою службовою 
особою в інтересах того, хто надає неправомірну ви-
году будь-якої дії з використанням наданої їй влади 
чи службового становища, що поєднане з вимаган-
ням неправомірної вигоди.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Круподеря Євген Сергійович, 

06.08.1982 р.н., відповідно 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 управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Староко-
зацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведення 
слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 62022050020000019 від 26.01.2022 у 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

у місті Краматорську Дмитро ГНАТУШКО

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

ви 11 КПК України повідомляю, що 27.06.2022 у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
16.04.2022 за №62022080010000014 за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України, складено письмове повідомлення про під-
озру, згідно з якою, Глінський Руслан Миколайович, 
24.05.1991 р.н., який адреса проживання: Запорізька 
обл., м. Приморськ, вул. Морська, б. 64, кв. 12,буду-
чи громадянином України, вчинив умисні дії на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України шляхом пере-
ходу на бік ворога в період збройного конфлікту в 
умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Глінський Руслан Миколайович, 24.05.1991 р.н., 

який адреса проживання: Запорізька обл., м. При-
морськ, вул. Морська, б. 64, кв. 12, відповідно до 
вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 
04.07.2022, на 10 год. 00 хв. 05.07.2022, на 10 год. 
00 хв. 06.07.2022 Вам необхідно з’явитись до За-
порізької обласної прокуратури за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Матросова, 29а, для допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні 
№62022080010000014від 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 Глави 11 
КПК України повідомляю, що 27.06.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за 
№62022080010000014 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, 
Перелигін Андрій Андрійович, 21.03.1994 р.н., який 
адреса проживання: Запорізька обл., м. Приморськ, 
вул. Поштова, б. 77, будучи громадянином України, 
вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територі-
альній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній чи інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто 
підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Перелигін Андрій Андрійович, 21.03.1994 р.н., який 
адреса проживання: Запорізька обл., м. Приморськ, 
вул. Поштова, б. 77, відповідно до вимог ст.ст. 134, 
135 КПК України, на 11 год. 00 хв. 04.07.2022, на 11 
год. 00 хв. 05.07.2022, на 11 год. 00 хв. 06.07.2022 
Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної 
прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матро-
сова, 29а, для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №62022080010000014 від 
16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Радзівілюк Вероніка Юріївна, 27.07.1980 року народження, громадянка України, відповідно до ст. ст. 111, 

133, 135, 278 КПК України, Вам в рамках кримінального провадження внесеного 04.07.2019 до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №12019100100006441 повідомляється про підозру у пособництві, тобто 
наданні засобів у підробленні офіційного документа, який видається нотаріусом і який надає права, з ме-
тою використання його підроблювачем чи іншою особою, використанні завідомо підробленого документа 
та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у особливо великих розмірах, тоб-
то у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК 
України.

Повідомлення про підозру підписано слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Вікторією ШМАГУН та 
погоджено заступником Подільської окружної прокуратури м. Києва Дмитром КУТОВИМ.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Радзівілюк Вероніка Юріївна, 27.07.1980 р.н., уро-

дженка міста Хмельницький, зареєстрована за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Волго-Донська, 7, кв. 25, корп. 
Б, проживаюча за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Курчатова, 3/1, кв. 19. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 4 липня 
2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 
00 хв. до Подільського УП ГУНП у м. Києві для до-
питу в якості підозрюваного в межах кримінального 
провадження №12019100100006441 від 04.07.2019 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Приватний нотаріус Сумського міського 
нотаріального округу Онопрієнко А. В. розшукує 

спадкоємця за заповітом після померлої 31 жовтня 
2021 року Вініченко Анастасії Іванівни 

(місце реєстрації м. Суми, провул. Льва Толстого, 
буд. № 1, кв. № 1)- Гавриліна Руслана 

Васильовича, 30.06.1984 року народження, 
Гавриліну Марину Василівну, 09.06.1987 року 
народження. Прошу звернутися за адресою: 

м. Суми, вул. Леваневського, буд. 2,  
прим. 52, тел. (0542) 25-42-89, 066 14 00 255, 

Е-mail: nuto4ka1985@gmail.com.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Малій Катерина В’ячеславівна, 05.02.1986 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№62022050030000198 від 06.05.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, 
тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканості, державній безпеці України: переході на бік ворога в пе-
ріод збройного конфлікту, наданні іноземній державі та її представни-
кам  допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчине-
ні в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Малій Катерина В’ячеславівна, 05.02.1986 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 04, 05 та 
06 липня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, пр. 
Гагаріна, 26) тел. роб. (066)-52-88-266 для вручення вам повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №62022050030000198 від 06.05.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

Старший слідчий 3 СВ (з дислокацією у м. Маріуполі)
ТУ ДБР розташованого у м. Краматорську Валентин ЛИСЯК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Малій Олександр Анатолійович, 23.09.1975 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України 
вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за 
№62022050030000198 від 06.05.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, 
тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканості, державній безпеці України: переході на бік ворога в пе-
ріод збройного конфлікту, наданні іноземній державі та її представни-
кам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчине-
ні в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Малій Олександр Анатолійович, 23.09.1975 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 04, 05 та 
06 липня 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, пр. 
Гагаріна, 26) тел. роб. (066)-52-88-266 для вручення вам повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №62022050030000198 від 06.05.2022 в якості 
підозрюваного.. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

Старший слідчий 3 СВ (з дислокацією у м. Маріуполі)
ТУ ДБР розташованого у м. Краматорську Валентин ЛИСЯК

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

відомляю, що 30.06.2022 у кримінальному провадженні, внесено-
му 12.04.2022 до ЄРДР за №62022080030000047 за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким, Дубовий Іван Анатолійо-
вич, 30.04.1983 року народження, зареєстрований за адресою: Херсон-
ська обл., м. Олешки, вул. Декабристів, буд. 65, будучи громадянином 
України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній ці-
лісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економіч-
ній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога 
в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Дубовий Іван Анатолійович, 30.04.1983 року народження, який заре-

єстрований за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Декабристів, 
буд. 65, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 
хв. 04.07.2022, на 10 год. 00 хв. 05.07.2022, на 10 год. 00 хв. 06.07.2022 
Вам необхідно з’явитись до слідчого ТУ ДБР у м. Мелітополі, який зна-
ходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, для допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні №62022080030000047 
від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій.
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Клещенко О. М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 
КПК України повідомляє про підозру Огурцову Ю. В., Горбоконь С. С., Дудченку Є. С., Єфімовичу К. В., Щелкунову О. В., Де-
нисенку В. С., Кількєєву І. Р., Білобородьку В. С., Жебіну В. І., Асадовій-Каплуновій Н. Ю., Герасименку О. О., у криміналь-
ному провадженні № 42021000000001903 від 16.09.2021 про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених:

ч. 1 ст. 111 КК України — у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці 
України, а саме перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (в редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014);

ч. 1 ст. 258-3 КК України — в участі у терористичній організації;
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою 

змовою групою осіб.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Клещенко О.М. відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 

КПК України повідомляє про підозру Євдокимову Василю Вікторовичу, 08.02.1973 року народження, уродженцю м. Де-
бальцеве, Донецької області, громадянину України, місце проживання: Донецька область м. Дебальцеве, вул. Красна, буд. 
118, у кримінальному провадженні № 42021000000001903 від 16.09.2021 про те, що він підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України — тобто у тому, що він будучи громадянином України, 
умисно вчинив діяння, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (в редакції За-
кону № 1689-VII від 07.10.2014);

Повний текст повідомлення про підозру та текст повістки про виклик підозрюваних Асадової-Каплунової Н. Ю., Біло-
бородька В. С., Герасименка О. О., Горбоконь С. С., Денисенка В. С., Дудченка Є. С., Єфімовича К. В., Жебіна В. І., Кількє-
єва І. Р., Огурцова Ю. В., Щелкунова О. В. та Євдокимова В. В., розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального проку-
рора 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
Асадової-Каплунової Наталії Юріївни, 28.01.1975 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-

ного процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 09 год. 00 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, 
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме-
жах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Білобородька Валерія Сергійовича, 08.01.1987 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-

ного процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 09 год. 30 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме жах 
кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Герасименка Олександра Олександровича, 25.10.1987 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримі-

нального процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. . 7, 8, 11 липня 2022 року до 
прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, 
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у меж-
ах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Горбоконь Сергія Сергійовича, 13.01.1983 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінально-

го процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 10 год. 30 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме жах 
кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Денисенка Віктора Сергійовича, 11.05.1994 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінально-

го процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 11 год. 00 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме-
жах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Дудченка Євгена Сергійовича, 20.05.1984 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 11 год. 30 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до проку-
рора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме-
жах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Євдокимова Василя Вікторовича, 08.02.1973 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінально-

го процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 12 год. 00 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, 
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження  
№ 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Єфімович Кирило Володимирович, 27.03.1988 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-

ного процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 12 год. 30 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме-
жах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Жебіна Володимира Івановича, 18.03.1974 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінально-

го процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 13 год. 00 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме-
жах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кількєєва Іскандера Равільєвича, 11.08.1961 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінально-

го процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 13 год. 30 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до про-
курора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме-
жах кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Огурцова Юрія Васильовича, 10.12.1973 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-

цесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 14 год. 00 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до проку-
рора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б,  
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме жах 
кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щелкунова Олександра Володимировича, 23.08.1973 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримі-

нального процесуального кодексу України (далі - КПК України) викликається на 14 год. 30 хв. 7, 8, 11 липня 2022 року до 
прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Клещенка О.М. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1411Б, 
тел. (044)-280-26-03 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, а також проведенні інших процесуальних дій у ме жах 
кримінального провадження № 42021000000001903 від 16.09.2021.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області Шевченко Ольга Олегів-

на, за погодженням із прокурором відділу Сумської обласної прокуратури Северином Михайлом Володи-
мировичем, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Смір-
нову Василю Миколайовичу, 27 листопада 1991 року народження; уродженцю: м. Архангельськ Архангель-
ської області  Російської Федерації (СРСР від 1922 до 1991 року), громадянину Російської Федерації, вій-
ськовослужбовцю 3 мотострілецької дивізії 20 армії Західного військового округу Збройних Сил Російської 
Федерації (військова частина 54046), місце проживання: проспект Дзержинського, б. 5, кв. 100, м. Архан-
гельськ Ломоносівський район, Архангельської області Російської Федерації, у кримінальному провадженні 
№22022200000000029 від 17.05.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого  ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (в іншому порушенні законів і звичаїв війни, що перед-
бачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчинено-
му за попередньою змовою групою осіб).

Повний текст повідомлення про підозру Смірнову В.М. розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistka-pro-viklik-
smirnova-vm-na-11072022-12072022-ta-13072022-z-perekladom-na-rosiisku-movu.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Смірнова Василя Миколайовича, 27 листопада 1991 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 

137 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 11, 
12, 13 липня 2022 року до слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській облас-
ті за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32, кабінет 14, для участі у проведенні допиту як підо-
зрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а також прове-
денні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження № 22022200000000029 від 17.05.2022.

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

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
У провадженні Личаківського районного суду м. Львова перебувають матеріали кримінального провадження, вне-

сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000461 від 12 березня 2020 року за обвинувачен-
ням Киви Іллі Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ст. 436 КК України.

У зв’язку з чим Кива Ілля Володимирович, громадянин України, 02.06.1977 року народження, уродже-
нець м. Полтави, у період з 29.08.2019 р. по 15.03.2022 р. народний депутат України ІХ скликання, зареєстро-
ваний та останнє відоме місце проживання: вул. Ахматової Анни, 13-Д, кв. 129, м. Київ, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1,  
ст. 436 КК України, викликається в підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 липня 2022 року о 14 годині  
00 хвилин у приміщенні Личаківського районного суду м. Львова (місто Львів, вул. Б. Лепкого, 16,  
тел. 097 285 50 54), головуючий суддя Жовнір Г. Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України: 1) затримання, тримання під вар-
тою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) об-
ставини 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 перебу-
вання в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) 
несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 
виклик. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибути до суду. 

Наслідки неприбуття на виклик згідно ст. 139 КПК України, 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;  
- від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бу-
ти застосовано привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. 
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 

без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, 
та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький                                                                                            30 червня 2022 року 
Прокурор у кримінальному провадженні – керівник Старобільської окружної прокуратури Попов Сергій 

Васильович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42022132580000076 від 06.06.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підо-
зри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до 
ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Золотоверха Володимира Дорофійовича, 30.01.1956 року народження, уродженця с. Тернівка, Марків-

ського району Луганської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за 
адресою: вул. Центральна, буд. 22, смт. Марківка, Старобільський район, Луганська область, про підозру у 
добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій 
території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубри-
ці «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 Золотоверха Володимира Доро-

фійовича, 30.01.1956 року народження, проживаючого за адресою: вул. Центральна, буд. 22, смт. Марківка, 
Старобільський район, Луганська область, на 04.07.2022 об 11:00, 05.07.2022 об 11:00, 06.07.2022 об 11:00 
до Старобільської окружної прокуратури за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарві-
на, 34 для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кри-
мінальному провадженні № 42022132580000076 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

Телефон для зв’зку: +380504029553.
Прокурор у кримінальному провадженні —

керівник Старобільської  окружної прокуратури Сергій ПОПОВ
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Вінницька +13..+18 +28..+33 Київ +17..+19 +29..+31

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРАПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01 грудня 1966 року на-
родження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається 04.07.2022 на 09 год. 00 хв. до Державного бюро розслі-
дувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення клопотання 
про продовження строків досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Девятий Сергій Михайлович, 21 квітня 1991 року на-
родження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається 04.07.2022 на 12 год. 00 хв. до Державного бюро розслі-
дувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення клопотання 
про продовження строків досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Шабаш Олег Олександрович, 14 травня 1985 року 
народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається 04.07.2022 на 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслі-
дувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення клопотання 
про продовження строків досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Шафаренко Богдан Миколайович, 05 листопада 
1990 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК 
України викликається 04.07.2022 на 11 год. 00 хв. до Державного бю-
ро розслідувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення кло-
потання про продовження строків досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Цвігун Олексій Юрійович, 03 квітня 1990 року наро-
дження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України виклика-
ється 04.07.2022 на 13 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань 
у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення клопотання про про-
довження строків досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Зарицький Назар Миколайович, 08 січня 1992 року 
народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається 04.07.2022 на 14 год. 00 хв. до Державного бюро розслі-
дувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення клопотання 
про продовження строків досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Щинкін Роман Анатолійович, 12 лютого 1974 року 
народження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається 04.07.2022 на 15 год. 00 хв. до Державного бюро розслі-
дувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, для участі у проведенні слідчих дій, вручення клопотання 
про продовження строків досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022.

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

Слідчий ДБР В. Ільїн

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу 
Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Бутово-
го Миколи Григоровича, 13 грудня 1949 року народження, який помер 
02 березня 2022 року, постійним місцем проживанням та реєстрації 
якого було: село Грамине, вулиця Степна, будинок 20 Сумського ра-
йону, Сумської області,  була відкрита спадкова справа.

Просимо усіх спадкоємців за законом до 02 вересня 2022 року з 
урахуванням вимог Постанови КМУ від 28.02.2022 №164 (зі змінами 
від 19.04.2022 року) «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного ста-
ну» звернутися по питанню прийняття спадщини до нотаріуса за адре-
сою: 40035, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30,  
кв. 131, або за телефонами: 068-517-33-04, 099-422-73-04.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва у кри-
мінальному провадженні № 62022000000000142 від 11.03.2022 ухва-
лою від 14.06.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування стосовно Девятого Сергія Михайловича, 
21.04.1991 р.н., як підозрюваного у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 146; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 28,  
ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; ухвалами від 17.06.2022: 
стосовно Зарицького Назара Миколайовича, 08.01.1992 р.н. як під-
озрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 28,  
ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 та ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України; 
Щинкіна Романа Анатолійовича, 12.02.1974 р.н., як підозрюваного у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 
3 ст. 146, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3  
ст. 371 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 340 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-

нин України Бараннік Олександр Миколайович, 04.05.1987 року наро-

дження о 10 годині 00 хвилин 04, 05 та 06 липня 2022 року до Сваляв-

ського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської об-

ласті, за адресою: вул. Духновича, 8, м. Свалява, Закарпатської облас-

ті, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-

мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 

у кримінальному провадженні №22022130000000154 від 14.05.2022, 

допиту у якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих 

та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у  

ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури Домашенко С. М. 

відповідно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідо-
мляє про підозру Бєлозьорову Нікіті В’ячеславовичу, 04.10.1994 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Іркут-
ська  область, м. Ангарськ, 94 квартал, буд. 1, кв.118, громадянину Росій-
ської Федерації у кримінальному провадженні № 22022270000000039 від 
04.06.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, тобто у пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-
viklik-bjelozyorov-nv-na-08072022-11072022-13072022-original-ta-pereklad.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Прокурор отдела Черниговской областной прокуратуры Домашенко С. Н., в 

соответствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведом-
ляет Белозёрова Никиту Вячеславовича,  04.10.1994 года рождения, заре-
гистрированного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,  
г. Ангарск, 94 квартал, д. 1, кв. 118, гражданина Российской Федера-
ции в уголовном производстве № 22022270000000039 від 04.06.2022 о 
подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офи-
са Генерального прокурора Украины в рубрике «Повестки о вызове и све-
дения об осуществлении специального досудебного расследования» 
по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-
povistki-pro-viklik-bjelozyorov-nv-na-08072022-11072022-13072022-original-
ta-pereklad.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Казарян (Лядську) Наталія Михайлівна, 06.01.1982 р.н., у відповідності до ви-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42022000000000371 від 08.03.2022 у здійсненні активної участі в організації та проведенні заходів полі-
тичного характеру, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною 
адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних фор-
мувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Казарян (Лядська) Наталія Михайлівна, 06.01.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 04, 05, 06 липня 2022 
року об 11:00 год. до прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Калініна Є.В. (мобільний телефон 
0-96-010-63-53) каб. № 418 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за адресою буль-
вар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 42022000000000371 від 08.03.2022 в якості підозрюваного. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Євгеній КАЛІНІН

ПОВІСТКА 
Громадянин Російської Федерації Бєлозьоров Нікіта В’ячеславович, 04.10.1994 року народження, відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 08, 11 та 13 липня 2022 року на 12:00 год. до Чернігівської обласної про-
куратури за адресою: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9, тел./факс +380462651904 для вручення Вам повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 438 КК України, та здійснення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22022270000000039 від 04.06.2022 як підозрюваному. 

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості прибути до слідчого за викликом у зазначений у по-
вістці час Ви зобов’язані заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття осо-
би на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВЕСТКА
Гражданин Российской Федерации Белозёров Никита Вячеславович, 04.10.1994 года рождения, в соответствии с требо-

ваниями ст.ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 08, 11 и 13 июля  2022 года на 12:00 в Черниговскую област-
ную прокуратуру по адресу: г. Чернигов, ул. Князя Чорного, 9, тел./факс +380462651904, для вручения Вам уведомления о 
подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, и проведения других 
процессуальных действий в уголовном производстве № 22022270000000039 от 04.06.2022 как подозреваемого.

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

01 серпня 2022 року о 12.30 годині відбудуться позачергові Загаль-
ні збори ТОВ «МОРЕРИБТОРГ» за адресою: 03142, м. Київ, проспект 
Академіка Палладіна, буд. 44, корпус 8. Порядок денний — звільнен-
ня директора ТОВ «МОРЕРИБТОРГ».

Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден та Свідо-
цтво про право плавання під державним прапором України (судновий 
патент) на судно Bombardier Islandia зав. № YDV43987B707 з реєстра-
ційним бортовим номером «ua 0189 DN», судновласник Гулак Олек-
сандр Олександрович, вважати недійсними.
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