АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ІНТЕГРАЦІЯ

2
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Учора Президент, Голова
Верховної Ради та
Прем’єр-міністр підписали
спільну заяву про єдність на
шляху до членства в ЄС

СУСПІЛЬСТВО

Про наслідки надання Україні статусу
кандидата в члени Євросоюзу говоримо
з членом бюро Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи
Світланою Богатирчук-Кривко
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У Міжнародний день
Дніпра науковці
нагадують про історичну
роль головної водної
артерії України

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 2 ЛИПНЯ 2022 РОКУ		

№145 (7266)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВАДИМ ГУТЦАЙТ:
«росіянам і білорусам
не місце поруч із
представниками
цивілізованого світу —
ні на спортивних
аренах, ні в спортивних
організаціях, ні в
процесі ухвалення
рішень».

«єРобота»:
працюй в Україні
Фото з Урядового порталу

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр молоді та спорту під час саміту міністрів спорту
провідних країн світу

На United24 збирають
на «армію дронів»
ПРОГРАМА. Пожертви підуть на системну закупівлю безпілотників, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.
На спеціальному лендингу на сайті United24 можна задонатити
на дрон або віддати власний. Пріоритет — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту — Help
Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine у США. Звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть відправити посилку через
будь-яке відділення партнера проєкту — «Нової пошти». Достатньо
принести дрон, сказати кодові слова: «Доставка для ЗСУ на «армію
дронів» — і оператор самостійно оформить відправлення. Дрон може бути новий або ні, головне, щоб він був справним і придатним до
використання.
«Ми закликаємо долучитися до «армії дронів» весь світ: від великого бізнесу до кожної небайдужої людини», — зазначив
віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідальний за United24 від уряду.
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ЦИФРА ДНЯ

89% українців

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр

вважають єдиним прийнятним
сценарієм закінчення війни повернення
всіх територій включно
з Кримом і Донбасом

Денис Шмигаль повідомив, що вже можна подавати
заявки на отримання грантів щодо започаткування
власної справи, розширення малого й середнього бізнесу,
набуття навичок для нової кар’єри

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

ОПЕРАТИВНО

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

ОБ’ЄКТИВНО

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

КОМПЕТЕНТНО

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

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць
На 3 місяці
На 6 місяців

для інших передплатників
та підприємств і організацій

40 грн
120 грн
240 грн

70 грн
210 грн
420 грн

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD за29.2549
1 долар США

EUR за30.526
1 євро

встановлені Національним банком України на

RUB 5.3116
/ AU 52334.38
за 10 рублів

4 липня 2022 року

AG 574.42за 1 тройську
PTунцію
25694.87

PD 55619.71

2 липня 2022 року, субота, № 145

www.ukurier.gov.ua

9

КОРИСНО ЗНАТИ
Лікарі поруч: що треба
знати про медпослуги для
ВПО під час воєнного стану
Інформація для тих, хто переїхав
чи вимушено змінив місце проживання
Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану Міністерство охорони
здоров’я України врегулювало окремим наказом. Він стосується
тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили місце проживання.

Куди звертатись?

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будьякому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне –
щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі медичних послуг
зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них
звертаються за місцем знаходження».

Які медичні послуги доступні?

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, повинні:
- вести облік переміщених осіб, які звертаються;
- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у
невідкладному стані;
- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці?

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі
медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації
про вибір лікаря.

Чи можна розраховувати на безкоштовні та доступні ліки?

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою
ціну, — за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я.

Інформація для тих, хто переїхав чи вимушено змінив місце
проживання

Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану Міністерство охорони
здоров’я України врегулювало окремим наказом. Він стосується
тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили місце проживання.

Куди звертатись?

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будьякому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне —
щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі медичних послуг
зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них
звертаються за місцем знаходження».

Які медичні послуги доступні?

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, повинні:
- вести облік переміщених осіб, які звертаються;
- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у
невідкладному стані;
- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці?

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі
медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації
про вибір лікаря.

Чи можна розраховувати на безкоштовні та доступні ліки?

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою ціну, — за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я.

Інформація для тих, хто переїхав
чи вимушено змінив місце проживання
Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану Міністерство охорони
здоров’я України врегулювало окремим наказом. Він стосується
тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили місце проживання.

Куди звертатись?

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будьякому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне
— щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі медичних
послуг зобов’язані надавати медичні послуги всім особам,
які до них звертаються за місцем знаходження».

Які медичні послуги доступні?

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, повинні:
- вести облік переміщених осіб, які звертаються;
- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у
невідкладному стані;
- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці?

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі
медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації
про вибір лікаря.

Чи можна розраховувати на безкоштовні
та доступні ліки?

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою
ціну, — за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я.

Інформація для тих, хто переїхав
чи вимушено змінив місце проживання
Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану Міністерство охорони
здоров’я України врегулювало окремим наказом. Він стосується
тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили місце проживання.

Куди звертатись?

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будьякому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне –
щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі медичних послуг
зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них
звертаються за місцем знаходження».

Які медичні послуги доступні?

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, повинні:
- вести облік переміщених осіб, які звертаються;
- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у
невідкладному стані;
- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці?

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі
медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації
про вибір лікаря.

Чи можна розраховувати на безкоштовні та доступні ліки?

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою
ціну, – за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я.

Інформація для тих, хто переїхав
чи вимушено змінив місце проживання.
Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану Міністерство охорони

здоров’я України врегулювало окремим наказом. Він стосується тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили місце проживання.

Куди звертатись?

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будьякому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне –
щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі медичних послуг
зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них
звертаються за місцем знаходження».

Які медичні послуги доступні?

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, повинні:
- вести облік переміщених осіб, які звертаються;
- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у
невідкладному стані;
- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці?

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі
медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації
про вибір лікаря.

Чи можна розраховувати на безкоштовні та доступні ліки?

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою
ціну, — за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я.

Пошук роботи
Через російську агресію мільйони українців змушені були не лише покинути домівки, а й залишити роботу. Тема
пошуку роботи та отримання належних виплат по безробіттю наразі актуальне для наших співгромадян — де б вони не знаходились. Роз’яснення з двох найбільш поширених запитань щодо реєстрації безробітних у воєнний час
надав Державний центр зайнятості.

Як отримати послуги Центру зайнятості,
якщо переїхав/переїхала в інше місто?
За власним бажанням зареєстрований безробітний може
шукати роботу, отримувати допомогу по безробіттю та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості (ЦЗ). Для цього необхідно
подати до обраного ЦЗ відповідну заяву, на підставі якої формується персональна картка безробітного.
Безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості в районах проведення бойових дій або на тимчасово непідконтроль
ній території, та звернулися до ЦЗ інших регіонів, виплата допомоги по безробіттю продовжується з урахуванням даних
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державного центру зайнятості.

Чи треба писати заяву про зняття з
обліку, якщо евакуювався за кордон?
Наразі правових підстав припиняти реєстрацію через те, що
людина перебуває за кордоном, немає. Проте, фахівці служби
зайнятості не зможуть в повному обсязі надавати їй послуги, а
вона, зі свого боку, не зможе виконувати свої обов’язки відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», зокрема,
шукати роботу, в тому числі за направленнями служби зайнятості, та відвідувати роботодавця.
Звертаємо увагу, що у разі відмови від послуг служби зайнятості після повернення в Україну людина має право звернутися
до будь-якого центру зайнятості та відновити свій статус безробітного та виплати допомоги по безробіттю.
Подати заяву на скасування статусу безробітного можна на «Порталі Дія», заповнити заяву онлайн або через чатбот Державної служби зайнятості. Реєстрація буде припинена.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 01.07.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру у державній зраді, згідно з якою, Косарев Роман Геннадійович, 29.09.1990 р.н., адреса проживання: вул.
Пушкіна, буд. 8, кв. 12, смт Приазовське, Приазовського району, Запорізької області, будучи громадянином
України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Косарев Роман Геннадійович, 29.09.1990 р.н., адреса проживання: вул. Пушкіна, буд. 8, кв. 12, смт. Приазовське, Приазовського району, Запорізької області, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на
10 год. 00 хв. 05.07.2022, на 10 год. 00 хв. 06.07.2022, на 10 год. 00 хв. 07.07.2022 Вам необхідно з’явитись
до відділу Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29-а, для допиту в
якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 01.07.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.04.2022 за № 62022080010000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру у державній зраді, згідно з якою, Салібєєву Євгенію Вікторовичу, 18.07.1981 р.н., адреса проживання:
вул. Калініна, буд. 73, с. Ботієве, Приазовського району, Запорізької області, будучи громадянином України,
вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності,
державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Салібєєв Євгеній Вікторович, 18.07.1981 р.н., адреса проживання: вул. Калініна, буд. 73, с. Ботієве, Приазовського району, Запорізької області, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв.
05.07.2022, на 10 год. 00 хв. 06.07.2022, на 10 год. 00 хв. 07.07.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької
обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29-а, для допиту в якості підозрюваного у
кримінальному провадженні № 62022080010000013 від 16.04.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Громадянин України Кельш Олександр Антонович, 27.07.1957 року народження, уродженець Російської Федерації, зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Горького, буд.4, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні № 42022132580000043 від 22.04.2022 до Старобільської окружної
прокуратури Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцем розташування за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький,
вул. Дарвіна, 34 на 06.07.2022 об 11:00, на 07.07.2022 об 11:00, на 08.07.2022 об 11:00 для отримання письмового повідомлення про підозру
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваного та проведення інших
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, здійснення спеціального судового розгляду. Телефон для зв’язку: 0502801493.
Прокурор у кримінальному провадженні — керівник Старобільської окружної прокуратури Луганської області Сергій ПОПОВ

27.06.2022 громадянину України Кононову Володимиру Миколайовичу,
10.11.1985 р.н., у відповідності до ст. 111, 135, 278 КПК України, у кримінальному
провадженні №62022140040000041 від 21.06.2022, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 06, 07 та 08 липня 2022
року до П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові
(м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6), т. 096-458-03-98 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 111 КК України та здійснення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022140040000041 від 21.06.2022, в якості підозрюваного.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПЕТРУНІНА Г. В., 03.01.1974 р.н.
Петрунін Георгій Вікторович, 03.01.1974 року народження, відповідно до вимог ст.
ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається 11, 12, 13 липня 2022 року о 10:00 годині у слідчий відділ Конотопського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України за адресою: Сумська область, м. Конотоп, пр. Миру, 14, кабінет
415 (тел. 0542-60-01-09) для участі у проведенні допиту як підозрюваного у скоєнні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, у кримінальному провадженні №12022200450000163 від 07.03.2022, а також проведенні інших процесуальних дій.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути
за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в статтях 138, 139 КПК
України, у тому числі, можливість застосування приводу та здійснення спеціального
досудового розслідування.

Повідомлення про підозру Пастушенко Миколі Михайловичу
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою, у кримінальному провадженні № 22022080000000029 від
01.03.2022, відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278, 480,
481 КПК України складено повідомлення про підозру депутату VIII
скликання Запорізької обласної ради Пастушенко Миколі Михайловичу, 22.08.1960 року народження, уродженцю м. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області, українцю, громадянину
України, та повідомлено про те, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5
ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або
адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади,
створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких
органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів
та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні
заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території.
Повістка про виклик
Громадянин України Пастушенко Микола Михайлович, 22.08.1960
року народження, уродженець м. Інгулець Широківського району
Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Садова, 16,
у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 06.07.2022 на 09 годину 00 хвилин та 07.07.2022 на 09 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби безпеки України
в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру за
ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022080000000029 від 01.03.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НОВУ ПІДОЗРУ
ТА ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
Громадянин України Бєлік Сергій Якович, 25.02.1991
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за
№ 42022100000000152 від 21.04.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1
Кримінального кодексу України, тобто у добровільному
зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій
території.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України
повідомляю, що 26 травня 2022 року у кримінальному провадженні
№ 42022132600000054 від 15.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянка України Куліш Ганна Олександрівна, 13.04.1984 року народження, обґрунтовано підозрюються у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
альні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на вебЛожечка Анна Олександрівна, 04.03.1991 р.н., проживаюча за адресою: Луганська сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик
область, м. Старобільськ, вул. Монастирська, буд. 20, кв. 6, відповідно до вимог ст. ст. та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».
134, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись на 10 год. 50 хв. 08.07.2022 до старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ЛакомПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
ського Івана Ярославовича за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 306
Підозрювана Куліш Ганна Олександрівна, 13.04.1984 року наротел. (044) 365-40-00 для допиту в якості підозрюваної у кримінальному провадженні
дження, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхід№ 62022050020000044 за ч. 2 ст. 111 КК України.
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затримання, тримання під но з’явитись до Щастинської окружної прокуратури Луганської обласвартою, відбування покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії зако- ті за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дарвіну або судового рішення; обставини непереборної сили; відсутність особи у місці про- на, 34 (місце фактичного розташування), як підозрюваній о 10 год. 00
живання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хво- хв. 06.07.2022, о 10 год. 00 хв. 07.07.2022, о 10 год. 00 хв. 08.07.2022
роба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням за умови не- для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Криможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи кримінального
мінального кодексу України, допиту як підозрюваної та проведення
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання по- інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
вістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи №42022132600000054 від 15.04.2022.
на виклик. Якщо підозрюваний, який був у встановленому законом порядку викликаНагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможлиний, не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут- вість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передтя, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру міні- бачені ст. ст. 138, 139 КПК України.
мальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від
Прокурор у кримінальному провадженні —
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідпрокурор Щастинської окружної прокуратури
чого судді, суду.
Луганської області Олександр КІБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НОВУ ПІДОЗРУ
ТА ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
Філін Максим Сергійович, 07.07.1984 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за
№ 42022100000000152 від 21.04.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110
Кримінального кодексу України, тобто у умисних діях
вчинених з метою зміни меж території або державного
кордону України на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, а також у публічних закликах та
розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ПЕТРУНІНУ Г. В., 03.01.1974 р.н.
Слідчий слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській
області Салій Владислав Олексійович за погодженням з прокурором Конотопської
окружної прокуратури Сумської області Данилюком Андрієм Андрійовичем відповідно до ст.ст. 40,42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Петруніну Георгію Вікторовичу, 03.01.1974 року народження, уродженцю м. Волгоград Російської Федерації, мешканцю Російська Федерація, Астраханська область, м. Знаменськ,
вул. Толбухіна, 2А/36; громадянину Російської Федерації у кримінальному провадженні №12022200450000163 від 07.03.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а саме: віддання
наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, скоєному повторно, та інше порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-279 та Глави 11 КПК України громадянка України
Ложечка Анна Олександрівна, 04.03.1991 року народження, уродженка с. Байдівка Старобільського району Луганської області, проживаюча за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Монастирська, буд. 20, кв. 6 повідомляється зміну раніше повідомленої підозри від 28.06.2022 у кримінальному провадженні № 62022050020000044,
згідно якого Ложечка А.О.. підозрюється у державній зраді, а саме у діянні, умисно
вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності
та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України

Повістка про виклик на судовий розгляд справи у порядку спеціального судового провадження
Обвинувачені Шамбазов Артур Ренатович, 22.05.1985 року народження, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Училищна, 38 та Тішенін Андрій Вячеславович,
21.05.1981 року народження, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, вул. Енергетиків, 6/13 кв. 21 відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляються про те, що 22.06.2022 Подільським районним судом м. Києва у справі № 758/14216/21 про їх обвинуваченням за ч. 1 ст. 438 КК України постановлена ухвала про здійснення судового розгляду за відсутності обвинувачених у порядку спеціального судового провадження.
Також, обвинуваченим Шамбазову А. Р. та Тішеніну А. В. повідомляється про те, що їм необхідно з’явитись
13.07.2022 о 14 год. 30 хв. в Подільський районний суд м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, зал судового засідання № 3 для участі у розгляді справи про їх обвинувачення за ч. 1 ст. 438 КК України.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Подільського районного суду м. Києва
https://pd.ki.court.gov.ua.
Суддя Кітов О. В.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення
спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Даш’ян К. Е. від 27.06.2022 (судова справа № 569/16835/17, провадження № 1-кс/569/2794/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження
№ 22016180000000091 від 11.11.2016 стосовно Григоряна Ваагна Масніковича, 04.09.1973 року народження, уродженця Вірменії, останнє відоме місце реєстрації — Донецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, 47, громадянина Вірменії, підозрюваного в участі у діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання, в якості обвинуваченого, Шушунова Віктора Павловича, 30.07.1968 року народження, уродженця
смт Цибулів, Монастирищенського району, Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за
адресою: вул. Бурди, буд. 8, смт Цибулів, Монастирищенського району, Черкаської області, фактично проживаю
чого м. Донецьк, вул. Куйбишева 227, кв. 3.
Судове засідання відбудеться 12 липня 2022 року о 12
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул.
Гоголя, 316, каб. 237.
Суддя Кончина О. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бєлік Сергій Якович, 25.02.1991
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07 та 08 липня 2022 року о 10:00 год.
до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 42022100000000152 від 21.04.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи
на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий слідчого управління
Головного управління Національної поліції у м. Києві
майор поліції Антон КЛИМЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Філін Максим Сергійович, 07.07.1984 р.н., відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 06, 07
та 08 червня 2022 року о 15:00 год. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-27193-29 для проведення слідчих та процесуальних дій у
кримінальному провадженні №42022100000000152 від
21.04.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст.
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий слідчого управління
Головного управління Національної поліції у м. Києві
майор поліції Антон КЛИМЕНКО

Повідомлення про постановлення судового рішення
(на виконання ч.3 ст.323 КПК України)
У провадженні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перебувають на розгляді апеляційні
скарги обвинуваченого Радика Івана Львовича, захисника обвинуваченого Радика Івана Львовича – Гайдая
Р.П., захисника обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича — Мацули М. Б. на вирок Вищого антикорупційного суду від 19 травня 2022 року в кримінальному провадженні №12014100000000845 про обвинувачення Дьяченка Геннадія Володимировича та Радика Івана Львовича за ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою від 27 червня 2022 року постановлено залишити без руху апеляційні скарги захисників обвинувачених Радика І. Л. та Дьяченка Г. В. з підстави відсутності кількості їх копій для надіслання сторонам кримінального провадження. Крім того, аркуші апеляційної скарги захисника Радика І. Л. від 16 червня 2022 року №17, 26 є нечитабельними. Надано строк для усунення недоліків 10 днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддя Даниїла ЧОРНЕНЬКА

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Білоусову Михайлу Миколайовичу, 26.11.1964 року народження, останнє відоме місце
проживання та реєстрації: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Фруктова, 1-Б, необхідно з’явитися 08 липня 2022 року об
11 годині 00 хвилин до заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Чернишенка П. О. за
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб 408 для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №12016010000000013 від
27.01.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Поляков Вадим Станіславович, 19.01.1977 р.н., уродженець
міста Львова, раніше зареєстрований проживаючий за адресою: місто Львів,
вулиця Грибова, 1, квартира №2А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 12, 15 та 18 липня 2022 року об 11
год. 00 хв. до слідчого УСБУ у Львівській області Худевича А. В. (м. Львів, вул.
С. Бандери, 1, каб. № 114) для вручення Вам повідомлення про підозру та проведення Вашого допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022140000000040 від 31.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 111 КК України.
Поважні причини неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо до відома обвинуваченого у кримінальному провадженні №42016000000000875 від
30.03.2016 Марченка Сергія Миколайовича, 15 січня 1976 року народження, що 28.06.2022 ухвалою Деснянського районного суду м. Києва
в справі № 754/1519/22 надано дозвіл на здійснення спеціального судового провадження стосовно обвинуваченого. Судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Марченка С.М. призначено
під головуванням судді Деснянського районного суду м. Києва Журавської О. В. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, на 06.07.2022
о 12.15 годині.
Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю., тел. 0980995686.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Ломановій Любові Олександрівні, 25.12.1954 року народження, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ракетна, буд.
17, кв. 81, необхідно з’явитися 07 липня 2022 року о 10 годині 00 хвилин до
заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя Великого Р. Е. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб.
409 для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні
№ 12022010000000006 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К. відповідно до ст.
ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Глазкова Олександра Олеговича, 03.08.1985 року народження, громадянина України, українця, уродженця м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Жовтнева, 96-А, у кримінальному провадженні
№ 12022080000000274 від 01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді,
вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Глазков Олександр Олегович, 03.08.1985 року народження, громадянин
України, українець, уродженець м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Жовтнева, 96-А, викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 09:00
год., 11.07.2022 на 09:00 год. та 12.07.2022 на 09:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022
в якості підозрюваного.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Горват Ларису Вікторівну, 14.09.1968 року народження,
громадянку України, українку, уродженку АР Крим, м. Євпаторія, зареєстровану за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Димитрова, 105, кв.
43, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 про
те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Горват Лариса Вікторівна, 14.09.1968 року народження, громадянка України, українка, уродженка АР Крим, м. Євпаторія, зареєстрована за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Димитрова, 105, кв. 43, викликається
до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б,
за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 10:00 год., 11.07.2022
на 10:00 год. та 12.07.2022 на 10:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підозрюваної.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Даскал Анжеліку Вікторівну, 14.11.1966 року народження, громадянку України, українку, уродженку м. Стаханов Луганської області, зареєстровану за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Бородіна, 8, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022
про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111
Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Даскал Анжеліка Вікторівна, 14.11.1966 року народження, громадянка
України, українка, уродженка м. Стаханов Луганської області, зареєстрована
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Бородіна, 8, викликається
до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б,
за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 11:00 год., 11.07.2022
на 11:00 год. та 12.07.2022 на 11:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підозрюваної.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Ейгельсон Антоніну Олександрівну, 27.12.1951 року народження, громадянку України, українку, уродженку РФ, зареєстровану за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Євстаф’єва, 13 (вул. Кірова, 3),
у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 про те,
що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Ейгельсон Антоніна Олександрівна, 27.12.1951 року народження, громадянка України, українка, уродженка РФ, зареєстрована за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Євстаф’єва, 13 (вул. Кірова, 3), викликається
до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б,
за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 12:00 год., 11.07.2022

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного
Прудниковій Ніні Дмитрівні, 08.12.1958 року народження, громадянка України, яка зареєстрована
за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована територія України), м. Севастополь, вул. Паршина, 15, кв. 6, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139,
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год.00 хв. до 17 год. 00 хв. 06.07.2022,
07.07.2022 та 08.07.2022 до слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим, (м. Київ, вул. Ю.Поправки, буд. 14а) для
повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України та участі в процесуальних діях, у кримінальному провадженні № 22022011000000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
22.06.2022, а також для участі в проведенні слідчих
та процесуальних дій.
Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК
України.

на 12:00 год. та 12.07.2022 на 12:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підозрюваної.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Каховича Олександра Павловича, 12.09.1965 року народження, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гайдара, 12, кв. 111, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 про те, що він підозрюється у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України
— тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Кахович Олександр Павлович, 12.09.1965 року народження, громадянин
України, українець, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гайдара, 12, кв. 111, викликається до старшого слідчого в ОВС
ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 13:00 год., 11.07.2022 на 13:00 год. та 12.07.2022
на 13:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні
№ 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підозрюваного.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Коваль Наталю Володимирівну, 04.01.1985 року народження, громадянку України, українку, уродженку м. Бердянськ Запорізької області, зареєстровану за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Орджонікідзе, 89/28, кв. 143, у кримінальному провадженні № 12022080000000274
від 01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Коваль Наталя Володимирівна, 04.01.1985 року народження, громадянка
України, українка, уродженка м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрована за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Орджонікідзе, 89/28,
кв. 143, викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції
України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022
на 14:00 год., 11.07.2022 на 14:00 год. та 12.07.2022 на 14:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від
01.04.2022 в якості підозрюваної.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу
А.К. відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Прохорова Сергія Миколайовича, 06.01.1963 року народження, громадянина України, українця, уродженця РФ, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кірова, 94-А,
кв. 62, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022
про те, що він підозрюється у вчиненні лочину, передбаченого ч. 2 ст. 111
Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Прохоров Сергій Миколайович, 06.01.1963 року народження, громадянин
України, українець, уродженець РФ, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кірова, 94-А, кв. 62, викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою:
м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 15:00 год., 11.07.2022 на 15:00
год. та 12.07.2022 на 15:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному
провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підозрюваного.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Шадуріну Галину Петрівну, 13.09.1963 року народження,
громадянку України, українку, уродженку с. Червоний Перекоп Каховського
району Херсонської області, зареєстровану за адресою: Запорізька область,
Бердянський район, с. Азовське, вул. Тельмана (Вишнева), 36, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Шадуріна Галина Петрівна, 13.09.1963 року народження, громадянка України, українка, уродженка с. Червоний Перекоп Каховського району Херсон-

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного
Непрану Сергію Альбертовичу, 25.03.1968 року народження, громадянин України, який зареєстрований
за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована
територія України), м. Севастополь, вул. Б. Михайлова, 17, кв. 19, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139,
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год.00 хв. до 17 год. 00 хв. 06.07.2022,
07.07.2022 та 08.07.2022 до слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим, (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для
повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України та участі в процесуальних діях, у кримінальному провадженні № 22022011000000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
22.06.2022, а також для участі в проведенні слідчих
та процесуальних дій.
Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК
України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає підозрюваного за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438, ч. 5 ст. 260, ч. 4 ст. 296, ч. 2
ст. 146, ч. 2 ст. 110 КК України Мартояна Армена Гамлетовича (18.09.1967 р.н.), останнє відоме місце проживання: АР Крим,
Білогірський район, с. Зибини, вул. Набережна, 45, у судове засідання, що призначено на 07 липня 2022 року на 10 годину 30 хвилин справа №752/21629/20 (провадження №1кс/752/1919/22) за клопотанням слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабінет № 24.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З моменту опублікування даного оголошення підозрюваний вважається належним чином повідомлений про місце, дату і час судового засідання.

Слідчий суддя Шевченко Т. М.

ської області, зареєстрована за адресою: Запорізька область, Бердянський
район, с. Азовське, вул. Тельмана (Вишнева), 36, викликається до старшого
слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м.
Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 16:00 год., 11.07.2022 на 16:00 год. та
12.07.2022 на 16:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022 в якості підозрюваної.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Шевченка Ярослава Андрійовича, 21.07.2000 року народження, громадянина України, українця, уродженця м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Радянська, 21, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від
01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.
2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Шевченко Ярослав Андрійович, 21.07.2000 року народження, громадянин
України, українець, уродженець м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Радянська, 21, викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 17:00
год., 11.07.2022 на 17:00 год. та 12.07.2022 на 17:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022
в якості підозрюваного.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Койнова Кирила Юрійовича, 19.04.2000 року народження,
громадянина України, українця, уродженця м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Степанянця, 2, кв. 96, у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від
01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.
2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Койнов Кирило Юрійович, 19.04.2000 року народження, громадянин України, українець, уродженець м. Бердянськ Запорізької області, зареєстрований
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Степанянця, 2, кв. 96, викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022 на 18:00
год., 11.07.2022 на 18:00 год. та 12.07.2022 на 18:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від 01.04.2022
в якості підозрюваного.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. за
погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Лупу А.К.
відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про підозру Грицая Михайла Павловича, 03.08.1949 року народження, громадянина України, українця, уродженця с. Шарковщина Полтавської
області, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пров.
Азовський, 53/2, кв. 8, у кримінальному провадженні № 12022080000000274
від 01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — тобто у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану.

Повістка про виклик
Грицай Михайло Павлович, 03.08.1949 року народження, громадянин
України, українець, уродженець с. Шарковщина Полтавської області, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пров. Азовський,
53/2, кв. 8, викликається до старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції
України Зарудньої Л.Б, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 08.07.2022
на 19:00 год., 11.07.2022 на 19:00 год. та 12.07.2022 на 19:00 год. для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12022080000000274 від
01.04.2022 в якості підозрюваного.
Повний текст повідомлень про підозру та повісток про виклик розміщуватимуться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про
виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування»
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

Повідомлення про підозру

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження № 712/2568/22, Фесенка Олек30 червня 2022 року сандра Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України за
Бондаренко Олексій Миколайович, 03.03.1980 р.н., відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального сугромадянин України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, дового провадження. Обвинувачений Фесенко Олек278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні сандр Олександрович 20.06.1992 року народження, з
№ 62022170020000132 від 08.03.2022 повідомляється проживаючого за адресою: м. Хрустальний, мікрорайон
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 2, буд. 16, кв. 99, що обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
КК України, для участі в судовому засіданні Соснівського
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені районного суду м. Черкаси стосовно нього на 09 годину
зокрема ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 30 хвилин 12 липня 2022 року в приміщенні суду за адре63 Конституції України
сою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал №1
м. Харків

		

Суддя С. М. Бещенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Бондаренко Олексій Миколайович, 03.03.1980 р.н.,
місце реєстрації: вулиця Харківська, будинок № 37,
с. Жовтневе Вовчанського району Харківської області,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись 07.07.2022; 11.07.2022; 15.07.2022 о 10
год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у
м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто
Харків (каб. № 6) для допиту в якості підозрюваного та
проведення інших процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає
Караваєва Костянтина Миколайовича, 01.03.1957
р.н., останнє відоме місце проживання: АРК, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, в якості обвинуваченого за ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному провадженні № 42016000000002631 для участі в підготовчому судовому засіданні, яке призначене на
12.07.2022 о 10:30 в приміщенні суду за адресою:
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал
судового засідання № 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язкова.
Наслідки неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Солом›янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання Землянського Олексія Юрійовича,
24.11.1985 р.н., останнє відоме місце проживання (перебування, реєстрації): Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Зелена, 24,
як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, у кримінальному
провадженні №22015000000000341, справа № 760/7530/22, провадження № 1- кп/760/2173/22, яке відбудеться 07.07.2022
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 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 призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд.
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

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

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Ванчікова Олександра Олександровича, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Ванчікова О. О.

Підозрюваний Ванчіков Олександр Олександрович, 21.12.1994 року народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Республіка Бурятія, військова частина 69647 м. Кяхта, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися
14.07.2022 о 14 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні №
42022112200000043 від 05.03.2022 за ч.1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як
підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ
у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який
посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Гончікова Чінгіса Баторовича,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та
ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Гончікова Ч. Б.

Підозрюваний Гончіков Чінгіс Баторович, 30.07.1997 року народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Республіка Бурятія, військова частина 69647 м. Кяхта, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.07.2022 о 13 год. 00
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000043 від
05.03.2022 за ч. 1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській
області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Дмітрієва Віталія Володимировича, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Дмітрієва В. В.

Підозрюваний Дмітрієв Віталій Володимирович, 22.02.1995 року народження,
зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Республіка Бурятія, військова
частина 69647 м. Кяхта, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального
процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.07.2022 о 12 год.
00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000043
від 05.03.2022 за ч. 1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та
вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового
розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров.
Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ча, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
та ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Сазанова С. В.
Підозрюваний Сазанов Сергій Володимирович, 25.08.1972 року народження, зареєстрований за адресою: Республіка Білорусь, Гомельська область,
м. Речиця, вул. Радянська, 83 а, кв. 108, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися
15.07.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні
№ 42022112200000043 від 05.03.2022 за ч.1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під
час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Сазонова Сергія Сергійовича,
24.01.1988 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Сазонова С. С.
Підозрюваний Сазонов Сергій Сергійович, 24.01.1988 року народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, м. Калініград, вул. Красна, буд.
136, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.07.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000043 від 05.03.2022 за
ч. 1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслідування до
слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А.
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Ступницького Олександра Олександровича, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Ступницького О. О.
Підозрюваний Ступницький Олександр Олександрович, 27.09.1989 року народження, зареєстрований за адресою: Республіка Білорусь, Вітебська область,
м. Орша, вул. 1 Молодіжна, буд.23, кв. 34, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися
14.07.2022 о 16 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні
№ 42022112200000043 від 05.03.2022 за ч. 1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під
час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Крикунова Олега Андрійовича,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та
ч. 2 ст. 438 КК України.

Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Сулейманова Магомедмірзи Магомедрасуловича, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Крикунова О. А.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного Сулейманова М. М.

Підозрюваний Крикунов Олег Андрійович, 22.12.1988 року народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Республіка Бурятія, військова частина 69647 м. Кяхта, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 14.07.2022 о 15 год. 00
хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022112200000043 від
05.03.2022 за ч.1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській
області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 23.05.2022 у кримінальному провадженні
№42022112200000043 від 05.03.2022, стосовно Сазанова Сергія Володимирови-

Підозрюваний Сулейманов Магомедмірза Магомедрасулович, 08.12.1991 року народження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Республіка
Бурятія, військова частина 69647 м. Кяхта, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися
14.07.2022 о 11 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні
№ 42022112200000043 від 05.03.2022 за ч.1, 2 ст. 438 КК України з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під
час здійснення досудового розслідування до слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Володимира Миколайовича Спільного за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи,
передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні
№ 42022112200000043 — прокурор Києво-Святошинської
окружної прокуратури Олександра НЕПОМНЮЩА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Харків						
29.06. 2022
Ст. слідчий СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області Євсюкова О. Е., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 12021226310002167, за ознаками кримінальних правопорушень за ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278
КПК України,ПОВІДОМИВ: Букаленка Олексія Юрійовича, 31.07.1983 р.н., громадянина України, мешкає: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 45, кв. 36.
Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennyapro-pidozru-bukalenka-oyu.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Букаленко Олексій Юрійович, 31.07.1983 р.н., на 11.00 год. 08.07.2022, на 11.00 год. 09.07.2022, на 11.00 год.
10.07.2022 до СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49,
для отримання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та допиту в
якості підозрюваного по кримінальному провадженню № 12021226310002167 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Поважні причини неприбуття зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК України.
Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0637751381, vadimqa1991@ukr.net.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове
засідання, в якості обвинуваченого, Савчука Юрія Дмитровича, 03.05.1974 року народження, уродженця с. Майданецьке,
Тальнівського району, Черкаської області, зареєстрованого
та фактично проживаючого: м. Донецьк, вул. Роздольна, 20.
Судове засідання відбудеться 12 липня 2022 року об 11
год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.237.
Суддя О. І. Кончина
Втрачене свідоцтво про повну загальну середню освіту
серія 12АО207414, додаток КВ 30097006 виданий
загальноосвітньою школою N42 м. Києва у 2006 р. на ім’я
Пурчела Крістіна Олександрівна, вважати недійсним.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

28..33
13..18

23..28
13..18

ЦЕНТР

СХІД

28..33
13..18

26..31
12..17

ПІВДЕНЬ

сонячно

28..33
13..18

мінлива
хмарність
хмарно

напрям
вітру

гроза

дощ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЛИПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+13..+18
+13..+18
+12..+17
+11..+16
+14..+19
+13..+18
+13..+18
+13..+18
+14..+19
+14..+19
+13..+18
+14..+19
+13..+18

День
+28..+33
+28..+33
+27..+32
+27..+32
+29..+34
+24..+29
+23..+28
+22..+27
+23..+28
+24..+29
+23..+28
+23..+28
+29..+34

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+12..+17
+13..+18
+12..+17
+12..+17
+15..+20
+13..+18
+14..+19
+12..+17
+11..+16
+12..+17
+12..+17
+13..+18
+16..+18

День
+28..+33
+28..+33
+27..+32
+26..+31
+28..+33
+27..+32
+26..+31
+25..+30
+25..+30
+27..+32
+25..+30
+28..+33
+30..+32

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення
спеціального досудового розслідування
Ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова
від 21.06.2022 (унікальні номера судових справ в Єдиному реєстрі
судових рішень № 461/2755/22 1-кс/461/2266/22 та № 461/2755/22
1-кс/461/2265/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних Шультумова Баясхалана
Намсараєвича, 26.04.1991 р.н., та Аганаєва Павла Олександровича,
05.07.1986 р.н., у кримінальному провадженні № 22022140000000057
від 21.04.2022.
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 оголошення про ухвалення слідчим суддею рішення
про здійснення спеціального досудового розслідування розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки
про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Риля Сергія Бернардовича, 10.05.1966 року народження, громадянин України, яка зареєстрований за адресою: Україна, АР Крим (тимчасово окупована територія України), м. Севастополь, вул. Героїв Сталінграду, 62, кв. 1, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК
України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год.00 хв. до 17
год. 00 хв. 06.07.2022, 07.07.2022 та 08.07.2022 до слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим,
(м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України та участі в процесуальних діях, у кримінальному
провадженні № 22022011000000019, внесеному до Єдиного реєстру
досудових розслідувань 22.06.2022, а також для участі в проведенні
слідчих та процесуальних дій.
Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин,
передбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України
Відкрилася спадщина після смерті Федорець Ольги Тимофіївни,
померлої 26 грудня 2021 року. Спадкоємців прошу
в передбачений чинним законодавством термін з’явитися
до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального
округу Царінної Надії Іванівни за адресою: м. Дніпро,
пр. Гагаріна, буд.123, прим.4, контактний тел.: (056) 760-89-34.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 87 991
Загальний тираж за липень 76 934

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

