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Електронна черга на кордоні запрацює у жовтні
СЕРВІС. Міністерство інфра-

структури разом з Державною при-
кордонною службою та Державною 
митною службою презентувало пе-
ревізникам проєкт «Електронна чер-
га перетину кордону» на прикордон-
них автомобільних пунктах пропус-
ку. Цей проєкт реалізують за учас-
ті Міністерства цифрової трансфор-
мації. 

Зареєструватися в електронній 
черзі можна буде через спеціаль-

ний сайт. Нині його розробляють, а в 
тестовому режимі він запрацює на-
ступного місяця. 

«Наша система електронної чер-
ги для вантажівок буде інтегрова-
на з базами даних митниці та при-
кордонної служби. Це потрібно, 
щоб виокремити певні автомаши-
ни у пріоритетну чергу. Ідеться про 
автомобілі, які везуть продукти, що 
швидко псуються. Вони є в Україн-
ській класифікації товарів зовніш-

ньоекономічної діяльності — гру-
пи товарів з 1 до 24. Що саме їде 
на кордон у кожній машині, систе-
ма дізнаватиметься з митної декла-
рації. Людське втручання в систе-
му повністю унеможливлено. Жод-
ного ручного регулювання черги не 
буде», — зазначив заступник міні-
стра інфраструктури з питань циф-
рового розвитку, цифрових транс-
формацій і цифровізації Анатолій 
Комірний. 

«Електронна черга перетину 
кордону» буде абсолютно без-
платною. Заїжджати до сервісної 
зони водіям буде необов’язково. 
Де і як очікувати проїзду через 
кордон, перевізник обиратиме 
самостійно, а система сповіща-
тиме автоматично телефоном, 
коли саме час під’їжджати до 
пункту пропуску. Якщо рух черги 
затримується чи пришвидшуєть-
ся, водій отримає сповіщення за-

здалегідь. Спочатку систему бу-
де впроваджено лише на одно-
му пункті пропуску. Після випро-
бувань та вдосконалення її буде 
масштабовано на всі пункти про-
пуску.

У жовтні запрацює сайт «Елек-
тронна черга перетину кордо-
ну». Згодом розробники створять 
спеціальний додаток, функціо-
нал якого постійно розширювати-
меться.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

САННА МАРІН:
«Українці довели  
свою хоробрість  

 й витривалість, і вони 
повинні виграти війну — 

альтернативи  
немає».

Мільярди допомагають 
економіці

КРЕДИТУВАННЯ. Із початку чинності урядової програми 
«Доступні кредити 5—7—9%» (лютий 2020 року) банки вида-
ли підприємцям 46,8 тисячі кредитів на 138 мільярдів гривень. 
За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 456 
мільйонів гривень, банки уклали 96 кредитних угод.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 59,7 
мільярда гривень та на рефінансування попередньо отрима-
них кредитів — 28,7 мільярда гривень. На антивоєнні цілі було 
видано 18,6 мільярда, на інвестиційні — 11 мільярдів гривень.  
Аграрії отримали 19,4 мільярда кредитних коштів, торговельні 
компанії — 972,6 мільйона гривень.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що 
працюють у сільському господарстві (51%), торгівлі та вироб-
ництва (24%), промисловій переробці (14%). Серед регіонів лі-
дери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, 
Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька 
області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 43 банки, найбільшу 
кількість кредитів видали  ПриватБанк (19,4  тисячі), Ощадбанк 
(6,7 тисячі)  та «Райффайзен Банк Аваль» (4,1 тисячі).

129 суден 
з агропродукцією, за підрахунками 

Мінінфраструктури, вийшло  
з українських портів зерновим 

коридором. Еспортовано 2,9 млн тонн 
продовольства 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль презентував основний кошторис  
нашої держави на наступний рік

Бюджет-2023:  
головний пріоритет — 
оборона та безпека 

Прем’єр-міністр Фінляндії про те, що європейці мають 
бути готовими прийняти ще більш жорсткі санкції і 
візові обмеження проти росії
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

У Запоріжжі волонтери 
відкрили школу операторів 
безпілотників. Тут уже 
навчили аеророзвідки 
понад 200 військових

РЕПОРТАЖ

Як міські чиновники 
Черкас шукають 
компромісне 
розв’язання проблеми 
очищення стічних вод 5 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України 
та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 
5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством  
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 10 вересня 2022 р. № 1010 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
 Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використан-

ня коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1260 зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 вересня 2022 р. № 1010

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2022 р. № 175
1. Підпункт 2 пункту 2 доповнити абзацом такого змісту:
«головний розпорядник бюджетних коштів щомісяця подає Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній каз-

начейській службі звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету за бюджетними програмами, за якими 
встановлено бюджетні призначення, не пізніше 10 числа місяця, що настав за звітним, за формою згідно з додатком. Звіт про ви-
користання коштів з резервного фонду державного бюджету подається Державній казначейській службі із застосуванням авто-
матизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби;».

2. Доповнити постанову додатком такого змісту:
«Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 1 березня 2022 р. № 175

ЗВІТ 
про використання коштів з резервного фонду державного бюджету 

за __________ 20___ р.

  Коди

Установа  _______________________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія _______________________________________________________________________ за КАТОТТГ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________ за КОПФГ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________
________________________________________________________________________________

  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________
________________________________________________________________________________

  

______________
Періодичність: місячна, річна
Одиниця виміру: гривень, копійок
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники/ 
назва акта Кабінету 
Міністрів України

КЕКВ та/
або ККК

Код 
рядка

Дата 
прийняття 

акта 
Кабінету 
Міністрів 
України

Номер 
акта 

Кабінету 
Міністрів 
України

Сума 
згідно 

з актом 
Кабінету 
Міністрів 
України

План на 
звітний 

рік з 
ураху-
ванням 

внесених 
змін

Спрямовано 
відкритих 

асигнувань за 
звітний період 

(рік)

Касові 
видатки 

за 
звітний 
період 
(рік)

Залишок 
коштів 

на кінець 
звітного 
періоду 
(року)усього

у тому 
числі на 
умовах 
повер-
нення

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Разом - - - - - - - -
Видатки та надання 
кредитів — усього

- 200 - - -

у тому числі:
Поточні видатки 2000 210 - - -
Оплата праці і 
нарахування на заробітну 
плату

2100 220 - - -

Оплата праці 2110 230 - - -
Заробітна плата 2111 231 - - -
Грошове забезпечення 
військовослужбовців

2112 232 - - -

Суддівська винагорода 2113 233 - - -

Нарахування на оплату 
праці

2120 240 - - -

Використання товарів і 
послуг

2200 250 - - -

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

2210 260 - - -

Медикаменти та 
перев’язувальні 
матеріали

2220 270 - - -

Продукти харчування 2230 280 - - -
Оплата послуг (крім 
комунальних)

2240 290 - - -

Видатки на відрядження 2250 300 - - -
Видатки на заходи 
спеціального 
призначення

2260 310 - - -

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

2270 320 - - -

Оплата теплопостачання 2271 321 - - -
Оплата водопостачання 
та водовідведення

2272 322 - - -

Оплата електроенергії 2273 323 - - -
Оплата природного газу 2274 324 - - -
Оплата інших 
енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

2275 325 - - -

Оплата енергосервісу 2276 326 - - -
Дослідження і розробки, 
окремі заходи з 
реалізації державних 
(регіональних) програм

2280 330 - - -

Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку 
з реалізації державних 
(регіональних) програм

2281 331 - - -

Окремі заходи з 
реалізації державних 
(регіональних) програм, 
не віднесені до заходів 
розвитку

2282 332 - - -

Обслуговування 
боргових зобов’язань

2400 340 - - -

Обслуговування 
внутрішніх боргових 
зобов’язань

2410 341 - - -

Обслуговування 
зовнішніх боргових 
зобов’язань

2420 342 - - -

Поточні трансферти 2600 350 - - -
Субсидії та поточні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, організаціям)

2610 360 - - -

Поточні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів

2620 370 - - -

Поточні трансферти 
урядам іноземних 
держав та міжнародним 
організаціям

2630 380 - - -

Соціальне забезпечення 2700 390 - - -
Виплата пенсій і 
допомоги

2710 391 - - -

Стипендії 2720 392 - - -
Інші виплати населенню 2730 393 - - -
Інші поточні видатки 2800 400 - - -
Капітальні видатки 3000 410 - - -
Придбання основного 
капіталу

3100 420 - - -

Придбання обладнання 
і предметів 
довгострокового 
користування

3110 430 - - -

Капітальне будівництво 
(придбання)

3120 440 - - -

Капітальне будівництво 
(придбання) житла

3121 441 - - -

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 
об’єктів

3122 442 - - -

Капітальний ремонт 3130 450 - - -
Капітальний ремонт 
житлового фонду 
(приміщень)

3131 451 - - -

Капітальний ремонт 
інших об’єктів

3132 452 - - -

Реконструкція та 
реставрація

3140 460 - - -

Реконструкція житлового 
фонду (приміщень)

3141 461 - - -

Реконструкція та 
реставрація інших 
об’єктів

3142 462 - - -

Реставрація пам’яток 
культури, історії та 
архітектури

3143 463 - - -

Створення державних 
запасів і резервів

3150 470 - - -

Придбання землі та 
нематеріальних активів

3160 480 - - -

Капітальні трансферти 3200 490 - - -
Капітальні трансферти 
підприємствам 
(установам, організаціям)

3210 500 - - -

Капітальні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів

3220 510 - - -

Капітальні трансферти 
урядам іноземних 
держав та міжнародним 
організаціям

3230 520 - - -

Капітальні трансферти 
населенню

3240 530 - - -

Внутрішнє кредитування 4100 540 - - -
Надання внутрішніх 
кредитів

4110 550 - - -

Надання кредитів 
органам державного 
управління інших рівнів

4111 551 - - -

Надання кредитів 
підприємствам, 
установам, організаціям

4112 552 - - -

Надання інших 
внутрішніх кредитів

4113 553 - - -

Зовнішнє кредитування 4200 560 - - -
Надання зовнішніх 
кредитів

4210 570 - - -

Керівник _______________________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я та прізвище)

Головний бухгалтер _______________________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я та прізвище)

____ ____________ 20___ року».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 вересня 2022 р. № 790-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного  
товариства комерційний банк «ПриватБанк»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Статуту акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 594 «Деякі питання діяльності 
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»:

 1. Затвердити такі, що додаються до оригіналу:
річний звіт акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі — Банк) за 2021 рік, який включає звіт наглядо-

вої ради Банку; 
звіт про винагороду членів наглядової ради Банку за 2021 рік; 
заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2021 рік. 
2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються: 
80 відсотків чистого прибутку в розмірі 28 040,33 млн. гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету; 
5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 752,52 млн. гривень — до резервного фонду;
15 відсотків чистого прибутку в розмірі 5 257,56 млн. гривень — на покриття накопичених збитків минулих років. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування  

та про відкриття сторонам матеріалів кримінального  
провадження № 22020000000000154 від 07.07.2020. 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України підозрюваний Нескоромний Дмитро Анатолійович, 05.05.1978 
р.н., Ви повідомляєтеся про те, що 12.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22020000000000154 від 07.07.2020, в якому Ви підозрюєтесь у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України — завершено. 

Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування згідно положень ст. 290 КПК 
України у будь-який робочий день з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
 Підозрюваний Нескоромний Дмитро Анатолійович, 05.05.1978 р.н., уродженець м. Луганськ, зареєстро-

ваний за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, кв. 525, останнє відоме місце проживання за 
адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-Е, кв. 36, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 16.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022 з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. до Го-
ловного слідчого управління СБ України (м. Київ, вул. Ірининська, 6, старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України 
Денисюк О. М., тел. 044-256-96-77) для виконання вимог ст. 290 КПК України у кримінальному проваджен-
ні № 22020000000000154 від 07.07.2020, в якому Ви підо зрюєтесь у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздале-
гідь повідомити про неможливість явки.

ОГОЛОШЕННЯ
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ОГОЛОШЕННЯ
Святошинський районний суд міста Києва викликає 

у якості обвинуваченого Абеляшева Олександра Віта-
лійовича для розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002411 
відносно Абеляшева Олександра Віталійовича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 21.09.2022 на 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Бріцина Михайла Михайлови-
ча для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000018 від-
носно Бріцина Михайла Михайловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 23.09.2022 о 10 год 00 хв в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бандура І. С.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 
22 вересня 2022 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинува-
ченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 
року народження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 22014000000000338, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 17 травня 2014 року, за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Євген МАРТИНОВ

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року народжен-
ня, в якості обвинуваченої в судове засідання по кри-
мінальному провадженню №420 151 103 30000017 
внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинувачен-
ням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5  
ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 12 
год. 30 хв. 23 вересня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак
Святошинський районний суд міста Києва викликає у 

якості обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича 
(к/п № 4201710000000061), обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для роз-
гляду кримінального провадження та повідомляє, що 
судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно Няньчу-
ра С. М. — 20.09.2022 о 16 год. 00 хв., в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Няньчур С. М. повідомляється про те, що ухвалою 
суду від 23.01.2019 р. прийнято рішення про здійснен-
ня стосовно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Суддя Новик В. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1299/2022 за обвинуваченням Прокопенко 
Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22017000000000347 від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 21 вересня 2022 
року о 10:00 у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя А. В. Кваша

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Криворученка Олега Миколайовича, 11.03.1956 
року народження, в якості обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню 
№22021011000000025 внесеного до ЄРДР 17.05.2021 
року за обвинуваченням Криворученка Олега Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке призначе-
но на 10 год. 00 хв. 22 вересня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Криворученка Олега Микола-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Коваленка Володимира Владиславови-
ча, 04.02.1962 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Хрустальова,19-А, кв. 32, м. Севас-
тополь) у вчиненні кримінального правопорушення пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 20 вересня 2022 року о 16 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Чеботарьова Олексія Едуардовича, 01.01.1971 року 
народження (місце реєстрації: м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 79, кв. 9) у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 28.04.2020 
року), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 4  
ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, п.п. 3, 12 ч. 2  
ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 4 
ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 340 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2022 о 
17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 під голову-
ванням судді Казмиренко Л. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Щинкіна Романа Анатолійовича, 12.02.1974 року 
народження (останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. 
Антоновича, 103А, кв. 99) у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 
28.04.2020 року), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 3  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146,  
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ст. 340 КК України у судове засідання, яке відбудеться 20 
вересня 2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 під голову-
ванням судді Казмиренко Л. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Якубовича Миколи Миколайовича, 07.11.1973 року 
народження (місце реєстрації: Київська обл., м. Біла Церк-
ва, вул. Підвальна, 7 кв. 2) у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 
28.04.2020 року), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ст. 340 
КК України у судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 
2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 під голову-
ванням судді Казмиренко Л. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Чеснокова Олександра Євгенійовича, 12.08.1966 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. Ма-
ринеска, 5, кв. 5, м. Севастополь) у вчиненні кримінального 
правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2022 ро-
ку о 10 год.00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 212, під голову-
ванням судді Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Тарана Юрія 
Олександровича, 02.02.1991 року народження (місце реєстрації: м. Київ, вул. 
Харківське шосе, 56, кв. 711) у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.1 ст. 255 (в редакції Закону від 28.04.2020 року), ч. 4 ст. 28, ч. 3  
ст. 146, ч. 4 ст. 28, ст. 340 КК України у судове засідання, яке відбудеться 20 ве-
ресня 2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 
під головуванням судді Казмиренко Л. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Неживо-
ва Володимира Анатолійовича, 21.01.1970 року народження (місце реєстрації: 
м. Київ, вул. Ушакова, 20, кв. 82) у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 28.04.2020 року) ч. 4 ст. 28, ч. 3  
ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 28, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ст. 340 
КК України у судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 
під головуванням судді Казмиренко Л. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щукіна Дми-
тра Вікторовича, 27.04.1987 року народження (останнє відоме місце реєстрації:  
м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 1, кв. 413) у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 28.04.2020 року), ч. 4  
ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ст. 340 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться 20 вересня 2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 
під головуванням судді Казмиренко Л. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Богдана Ми-
коли Володимировича, 09.12.1990 року народження (місце реєстрації: Чернігів-
ська обл., Ніжинський р-н, с. Хвилівка, вул. Комсомольська, 26-А) у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону 
від 28.04.2020 року) ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 28,  
п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ст. 340 КК України у судове засідання, яке від-
будеться 20 вересня 2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 
під головуванням судді Казмиренко Л. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ляхович Олек-
сандр Владиславович, 08.10.1982 року народження (місце реєстрації: Київська 
обл., Білоцерківський р- н, с. Шкарівка, вул. Гагаріна, 13) у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 28.04.2020 
року), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ст. 340 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 20 вересня 2022 о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 313 
під головуванням судді Казмиренко Л. В.

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

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Зем-
лянського Олексія Юрійовича, 24.11.1985 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання (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 
16.09.2022 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Лавринович Олександр Володимирович, 28.06.1956 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 19 вересня 2022 
року об 11 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 19 вересня 2022 року 
о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Грищенко Костянтин Іванович, 28.10.1953 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 19 вересня 2022 року 
о 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Лавринович Олександр Володимирович, 28.06.1956 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 20 вересня 2022 
року об 11 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 20 вересня 2022 року 
о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Грищенко Костянтин Іванович, 28.10.1953 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 20 вересня 2022 року 
о 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Лавринович Олександр Володимирович, 28.06.1956 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 21 вересня 2022 
року об 11 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 21 вересня 2022 року 
о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Грищенко Костянтин Іванович, 28.10.1953 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 21 вересня 2022 року 
о 10 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. 
Борисоглібська, 18, каб. 524 для допиту як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42016000000003488 від 17.11.2016.

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

Слідчий ДБР О. Юрчук 
тел. 365-40-00
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЗІНЧЕНКО ІННИ ВІКТОРІВНИ
Зінченко Інна Вікторівна, 30 травня 1972 року народження, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Щастинський 

район, смт. Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 48, кв. 28, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135-139 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 17.09.2022 о 09 год. 00 хв., 18.09.2022 о 09 год. 00 хв., 19.09.2022 о 09 год. 00 хв., до слідчого в ОВС — кримі-
наліста слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Гладкого В.В. за адресою: Україна, Волинська область, м. Луцьк, 
проспект Василя Мойсея, 4, тел. 0332-24-22-10, для вручення Вам повідомлення про підозру та допиту Вас у якості підозрюва-
ної у кримінальному провадженні №42022132600000058, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.04.2022 за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосова-

но привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-

важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України дер-
жавою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливос-

ті 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.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Биховця Михайла Олександрови-
ча, 13.08.1976 року народження у підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 28.09.2016 за № 42016000000002612 за об-
винуваченням Биховця Михайла Олександровича, 
13.08.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України призначеного до розгляду у від-
критому підготовчому судовому засіданні в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця,5 на 
21 вересня 2022 року на 10 годину 00 хвилин.

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

Суддя Курило А. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Гребеннікову Наталію Олександрів-
ну, 29.08.1981 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 12:00 
год. 23.09.2022, в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду міста Києва, за адресою місто Київ, 
вулиця Маршала Тимошенко, 2-Є, кабінет № 27. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні статтею 323 КПК України.

 Суддя Пономаренко А. А.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Аржанцева Ігоря Володимировича як обвину-
ваченого на 20 вересня 2022 року о 10 год.15 хв., у 
справі за обвинуваченням Аржанцева Ігоря Воло-
димировича, 25.06.1962 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину) 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редак-
ції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

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

Головуючий суддя Федосєєв С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

21.09.2022 року о 09 год. 00 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні 
№ 22020011000000010 по обвинуваченню Харути Ми-
коли Петровича, 24.03.1957 р.н., обвинуваченого у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ха-
рута Микола Петрович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Просало-
вої О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб.17. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5-А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

23.09.2022 року о 12 год. 00 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні 
№42016000000002724 по обвинуваченню Берзіньш Валентини 
Степанівни, 01.01.1952 р.н., обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачена Берзіньш Ва-
лентина Степанівна.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя А. В. Скуба

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

23.09.2022 року о 10 год. 30 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 420141103500004228 по обвинуваченню Ососкова Олек-
сія Анатолійовича, 18.09.1978 р.н., у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ососков 
Олексій Анатолійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя А. В. Скуба

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 23.09.2022 

року oб 11 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні №22021000000000220 по обвину-
ваченню Зубарєва Андрія Миколайовича, 23.08.1983 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27,ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Зубарєв Андрій 
Миколайович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Суддя А. В. Скуба

Приватний нотаріус 
Дніпровського міського 

нотаріального округу Пили-
пенко Н. М. (м. Дніпро, пр. Ге-

роїв, буд. 11, кв. 3) запро-
шує спадкоємців померлого 

30.10.2021 р. Лепетюха 
Володимира Семеновича, 29 
грудня 1929 р.н. в строк до 

21.09.2022 р.

ТОВ «БЕКСКІН» повідомляє засновників ТОВ «БІТТІ ІННОВЕЙШНЗ ЕНД 
ТЕКНОЛОДЖИЗ» та Пашка Євгенія Вячеславовича про те, що 01 листо-
пада 2022 року о 10 год. 00 хв. за адресою: місто Суми, Зарічний район, 
вулиця ХАРКІВСЬКА, будинок 40/2, квартира 129 відбудуться позачер-
гові загальні збори учасників ТОВ «БЕКСКІН».
Порядок денний проведення позачергових загальних зборів учасників 

ТОВ «БЕКСКІН»:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів учасників ТОВ 

«БЕКСКІН»;
2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних збо-

рів ТОВ «БЕКСКІН».
3. Розгляд заяви про звільнення директора ТОВ «БЕКСКІН» Пашко 

Є. В.;
4. Прийняття рішення про звільнення директора ТОВ «БЕКСКІН» 

Пашко Є. В.
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись 01 листо-

пада 2022 року з 09 год. 45 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведен-
ня зборів.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 23.09.2022 року об 11 

год. 00 хв., буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні № 22020000000000254 по обвинуваченню Єгорова Андрія Михай-
ловича, 12.08.1962 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Єгоров Андрій Михайлович.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А. 

Суддя А. В. Скуба

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бєлогорцева Дмитра Аль-
бертовича, 19.12.1963  року народження, який проживає  за адресою: АР 
Крим, м. Севастополь, проспект Перемоги, 28/20, який обвинувачується 
у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у судове засідання, що призначене на 22.09.2022 року о 10 
год. 00 хв. 

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

Суддя М. С. Бондаренко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Левченка Валерія Павло-
вича, 05.03.1961 року народження, який проживає  за адресою: АР Крим, 
м. Керч, вул. Нестерова, 29, кв. 19, який обвинувачується у вчиненні  кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, що призначене на 22.09.2022 року об 11 год. 
00 хв. 

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться 
в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.

Суддя М. С. Бондаренко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кабашного Олександра 
Володимировича, 13.03.1968  року народження, який проживає  за адре-
сою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24, який об-
винувачується у вчиненні  кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 438 КК України, у судове засідання, що призначене на 22.09.2022 
року о 09 год. 00 хв. 

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

Суддя М. С. Бондаренко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Попова Олександра Юрійовича, 06.12.1983 
р.н., громадянина Російської Федерації, місце проживання (перебування, реєстрації) не встановлено, як обвину-
ваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 КК України, у криміналь-
ному провадженні №22021101110000088, справа № 760/6555/22, провадження № 1-кп/760/2106/22, яке відбу-
деться 16 вересня 2022 року о 14:30 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Згідно 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.
Соломенский районный суд г. Киева вызывает в судебное заседание Попова Александра Юрьевича, 06.12.1983 

г.р., гражданина Российской Федерации, место проживания (нахождения, регистрации) не установлено, как об-
виняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.258, ч.3 ст.146 УК Украины, в уго-
ловном производстве №22021101110000088, дело №760/6555/22, производство № 1-кп/760/2106/22, которое со-
стоится 16 сентября 2022 года в 14:30 в помещении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

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

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.
Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання Хітрова Андрія Михайловича, 23.09.1989 
р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Кемеровська обл., Новокузнецький район, м. Новокузнецьк, про-
спект Металургів, буд. 40, кв. 37, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, у кримінальному провадженні №22022101110000156, справа №760/10793/22, проваджен-
ня №1-кп/760/2362/22, яке відбудеться 20 вересня 2022 року о 16:30 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25.

Згідно 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.
Соломенский районный суд г. Киева вызывает в подготовительное судебное заседание Хитрова Андрея Михайлови-

ча, 23.09.1989 г.р., зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Кемеровская обл., Новокузнецкий район, г. Но-
вокузнецк, проспект Металлургов, дом 40, кв. 37, как обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, в уголовном производстве №22022101110000156, дело №760/10793/22, 
производство №1-кп/760/2362/22, которое состоится 20 сентября 2022 года в 16:30 в помещении суда по адресу: Укра-
ина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25.

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

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.
Головуючий суддя Сергієнко Г. Л.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого Мерзлова Олександра Геннадійо-
вича для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016020420000081 від 11.04.2016 
р. відносно Мерзлова Олександра Геннадійовича, обви-
нуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 22.09.2022 ро-
ку о 12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа,  
27-А, каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. О. Жмудь

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смірнова 
М.Б., 14.12.1986 р.н., який проживає за адресою: АР Крим, Бі-
логірський р., с. Ароматне, вул. Молодіжна, 40, у спеціальне 
підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Смірнова Максима Борисовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, яке від-
будеться в приміщенні суду 21 вересня 2022 року о 10 год. 30 
хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під 
головуванням судді Просалової О. М.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК Укра-
їни судовий розгляд може здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого. 

Поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-а.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-

жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва у кримінальному провадженні № 42016000000002774 ви-
кликає обвинувачену Шестакову Ніну Володимирівну, 04.07.1951 року народження (останнє відо-
ме місце реєстрації: АРК, м. Севастополь, вул. Балаклавська, 97, кв. 139) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21.09.2022 ро-
ку о  09 год. 30 хв.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. 16, (головуючий суддя Бон-
даренко Г. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого у порядку спеці-
ального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченої Кузнєцову Олену Олександрів-
ну для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002406 відносно Кузнєцової Олени Олександрівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 21.09.2022 на 10 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кустову Ірину Вікторівну як обвинувачену на 10 год.10 хв. 
20 вересня 2022 року у справі за обвинуваченням Кустової Ірини Вікторівни, 05.10.1962 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ,  
вул. О. Кошиця, 5, каб. 113.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя Федосєєв С. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бур’ян Євген Валерійович, 03.06.1992 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000088 від 30.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України, Бур’ян Євген Валерійович, 03.06.1992  року народження, від

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 2022 
року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонець
ку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000088 від 30.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Глазков Євген Васильович, 20.01.1995 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підо
зру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022 у вчинен
ні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — дезер
тирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військо
вої служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Глазков Євген Васильович, 20.01.1995   року народження, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022  в якості підозрювано
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Волинський Юрій Миколайович, 21.04.1978 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000220 від 26.03.2022  
у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України 
— дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Волинський Юрій Миколайович, 21.04.1978  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000220 від 26.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Грідін Владислав Миколайович, 01.07.1998 року народження, 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000219 від 26.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Грідін Владислав Миколайович, 01.07.1998  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000219 від 26.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Боронаєв Володимир Сергійович, 19.12.1991 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  
у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України 
— дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Боронаєв Володимир Сергійович, 19.12.1991  року наро

дження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 ве
ресня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сє
вєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розта
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)35
24122 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального право
порушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуаль
них дій у кримінальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022  в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені 
у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Залізняк Віталій Володимирович, 03.03.1995 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000090 від 30.03.2022  
у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України 
— дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Залізняк Віталій Володимирович, 03.03.1995  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000090 від 30.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кальченко Сергій Валерійович, 19.03.1987 року народження, 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кальченко Сергій Валерійович, 19.03.1987  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022  в якості підозрювано
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Козловський Андрій Вікторович, 06.02.1983 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000172 від 11.04.2022  
у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України 
— дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Козловський Андрій Вікторович, 06.02.1983  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000172 від 11.04.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Булавинець Дмитро Михайлович, 20.06.1983 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — 
дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Булавинець Дмитро Михайлович, 20.06.1983  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022  в якості підозрювано
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Панченко Роман Андрійович, 20.12.1990 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Панченко Роман Андрійович, 20.12.1990 року народження, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Таранов Сергій Вікторович, 28.03.1986 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підо
зру у кримінальному провадженні за № 42022131610000016 від 03.03.2022 у вчинен
ні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — дезер
тирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військо
вої служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Таранов Сергій Вікторович, 28.03.1986   року народження, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000016 від 03.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Щербак Олексій Юрійович, 14.05.1996 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Щербак Олексій Юрійович, 14.05.1996  року народження, від

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 2022 
року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонець
ку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Пєвєнь Євген Олександрович, 16.12.1980 року народження, 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000027 від 07.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Пєвєнь Євген Олександрович, 16.12.1980  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000027 від 07.03.2022  в якості підозрювано
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кір’ян Олександр Юрійович, 08.10.1987 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000086 від 30.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кір’ян Олександр Юрійович, 08.10.1987  року народження, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо

нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000086 від 30.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Пасічник Микола Михайлович, 28.08.1977 року народження, 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000171 від 11.04.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Пасічник Микола Михайлович, 28.08.1977 року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000171 від 11.04.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кривошей Ярослав Валерійович, 15.11.1989 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000084 від 30.03.2022  
у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України 
— дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кривошей Ярослав Валерійович, 15.11.1989  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000084 від 30.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Колот Єгор Юрійович, 11.02.1995 року народження, у відпо

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру 
у кримінальному провадженні за № 42022131610000102 від 30.03.2022  у вчиненні 
кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — дезертир
стві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової 
служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Колот Єгор Юрійович, 11.02.1995 року народження, відпо

відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 2022 ро
ку на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс
ті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для вру
чення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе
редбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000102 від 30.03.2022 в якості підозрювано
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Метасьов Сергій Сергійович, 08.01.1991 року народження, у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000089 від 30.03.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Метасьов Сергій Сергійович, 08.01.1991 року народження, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000089 від 30.03.2022  в якості підозрювано
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Потупало Олександр Петрович, 07.09.1986 року народження, 

у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про пі
дозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000174 від 11.04.2022  у вчи
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України — де
зертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від вій
ськової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Потупало Олександр Петрович, 07.09.1986  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000174 від 11.04.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Сопільник Максим Михайлович, 06.01.1998 року народжен

ня, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за № 42022131610000092 від 30.03.2022  
у вчиненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України 
— дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від 
військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Сопільник Максим Михайлович, 06.01.1998  року народжен

ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 вересня 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26) тел. (099)3524122 для 
вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримі
нальному провадженні № 42022131610000092 від 30.03.2022 в якості підозрюваного. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.  

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шаповалов Дмитро Сергійович, 15.10.1990 р.н., зареєстрований за 

адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Перекопська, 17, відповід-
но до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 на 9:00 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 18, каб. № 306) до прокурора відділу ОГП Сверби-
уса А., 044-200-70-21, для вручення повідомлення про підозру та допи-
ту в статусі підозрюваного у кримінальному № 42014000000001262 від 
13.11.2014.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щербина Максим Володимирович, 17.06.1991 р.н., зареєстрований 

за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Леніна, 14А, відповід-
но до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 на 09:30 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 306) до прокурора відділу ОГП Свер-
биуса А., 044-200-70-21, для вручення повідомлення про підозру та до-
питу в статусі підозрюваного у кримінальному № 42014000000001262 
від 13.11.2014.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ткачова Тетяна Олександрівна, 03.02.1981 р.н., зареєстрована за 

адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Шевченка, 8, кв. 37, відпо-
відно до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 на 10:00 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 18, каб. № 306) до прокурора відділу ОГП Сверби-
уса А., 044-200-70-21, для вручення повідомлення про підозру та допи-
ту в статусі підозрюваного у кримінальному № 42014000000001262 від 
13.11.2014.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шкута Роман Володимирович, 04.10.1986 р.н., зареєстрований за 

адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Пушкінська, 173, відповід-
но до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 на 10:30 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, каб. № 306) до прокурора відділу ОГП Свер-
биуса А., 044-200-70-21, для вручення повідомлення про підозру та до-
питу в статусі підозрюваного у кримінальному № 42014000000001262 
від 13.11.2014.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Пюро Юлія Вікторівна, 18.09.1988 р.н., зареєстрована за адресою: До-

нецька обл., м. Берестове, вул. Центральна, 50, кв. 2, відповідно до ви-
мог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликається 19.09.2022 
на 11:00 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, вул. Борисо-
глібська, 18, каб. № 306) до прокурора відділу ОГП Свербиуса А., 044-
200-70-21, для вручення повідомлення про підозру та допиту в статусі 
підозрюваного у кримінальному № 42014000000001262 від 13.11.2014.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Першин Володимир Вікторович, 19.03.1984 р.н., зареєстрований за 

адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Артема, 11, кв. 176, відпо-
відно до вимог ст. ст. 110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 на 11:30 год. до Офісу Генерального прокурора (м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 18, каб. № 306) до прокурора відділу ОГП Сверби-
уса А., 044-200-70-21, для вручення повідомлення про підозру та допи-
ту в статусі підозрюваного у кримінальному № 42014000000001262 від 
13.11.2014.

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

Прокурор відділу ОГП А. Свербиус
Поважні причини неприбуття особи на виклик згідно статті 138 КПК 

України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні ли-

ха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування 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 

прибуття до суду. 
Наслідки неприбуття на виклик, передбачені статтею 139 КПК Укра-

їни:
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про ви-
клик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 
у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений 
у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про зміну раніше повідомленої підозри

Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ 
України в Закарпатській області підполковник юстиції Румянцев Вадим Єв-
генійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022070000000110 
від 21.07.2022, встановивши наявність достатніх доказів та виникнення під-
став для зміни раніше повідомленої підозри особі у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), відповідно до ст. ст. 40, 276, 277, 278, 279 
Кримінального процесуального кодексу України, — 

ПОВІДОМИВ:
громадянину російської федерації Чуракову Олександру Анатолійови-

чу, 13.10.1968 р.н., уродженцю Новгородської області, зареєстрованому за 
адресою: м. Кіриши, вул. Будівельників, будинок 30 кв. 49, Ленінградської 
області, про підозру у змові на вчинення дій, з метою насильницької змі-
ни конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинене організова-
ною групою, тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 109 КК України та у готуванні до посягання 
на життя Президента України у зв’язку з його державною діяльністю, вчи-
нене організованою групою, тобто вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14 та ст. 112 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 рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: 
«https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
dijsnennyaspecialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження
Підозрюваний Чураков Олександр Анатолійович, 13.10.1968 р.н., уро-

дженець Новгородської області, зареєстрований за адресою: м. Кіриши, 
вул. Будівельників, будинок 30 кв. 49, Ленінградської області, Вам необ-
хідно з’явитись до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, розташо-
ваного в Закарпатській області, м. Ужгород, вул. Довженка, 3, як підозрю-
ваному у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14 та ст. 112 КК України, 15.09.2022 
о 10:00 годині (допит та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22022070000000110 від 22.07.2022).

Крім того, у зв’язку з тим, що найближчим часом планується завершення 
досудового розслідування, Чуракову О. А. необхідно з’явитись 16.09.2022 о 
15:00 годині до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, розташова-
ного в Закарпатській області, м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для отриман-
ня повідомлення про завершення досудового розслідування та виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме 
для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отриман-
ня обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження.

  Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття, передбачені ст.ст.138, 139 
КПК України, в тому числі щодо можливості здійснення спеціального до-
судового розслідування та судового розгляду.

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Саприкін 
Олег Валентинович, 02.08.1974 року народження, громадянин Украї-
ни, проживає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 9 Трав-
ня, буд. 7, кв. 36, про завершення 12.09.2022 спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 12022080000000328 від 
21.04.2022, у якому йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК 
України,  а зібрані під час розслідування докази є достатніми для скла-
дання обвинувального акта. 

У зв’язку з чим Саприкін О. В. має право на ознайомлення з матері-
алами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год 00 
хв. кожного дня з 14 по 15 вересня 2022 у приміщенні слідчого управ-
ління ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ма-
тросова, 29.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України ви зобов’язані надати 
доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином 
будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також 
надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у 
володінні або під вашим контролем, якщо ви маєте намір використати 
відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Повідомлення про отримання обвинувального акта та реєстру  
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні

Саприкін Олег Валентинович, 02.08.1974 року народження, грома-
дянин України, проживає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. 9 Травня, буд. 7, кв. 36 вам необхідно 16 вересня 2022 року о 10:00 
годині прибути за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а до Запо-
різької обласної прокуратури для отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування.

Заступник начальника відділу Запорізької обласної прокуратури 
Тарас ДРАЧ

Приватним нотаріусом Кам’янець-Подільського районного нотаріаль-

ного округу Хмельницької області Саварчуком М. М. заведено спадко-

ву справу після померлого 12 жовтня 2021 р. КУЛЬЧИЦЬКОГО ЕДУАРДА 

ЄВСТАФІЙОВИЧА, 13.01.1947 р.н.

Зацікавленим особам звертатись протягом 30 днів з дати виходу 

оголошення за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 4/19, м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області, тел.0673939815.

Човага М. М. на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-

но з’явитися 17.09.2022, 18.09.2022 та 19.09.2022 о 10:00 до начальни-

ка відділення СВ УСБУ в Черкаській області Смілянця С. В., р.т. (0472) 

398-667, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, для допиту як пі-

дозрюваного у кримінальному провадженні №22021250000000028 від 

24.05.2021. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК Украї-

ни. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

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

їни, повідомляю, що 26.08.2022 у кримінальному провадженні, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2015 за  
№ 12015100050004520 за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК 
України, складено повідомлення про підозру, згідно якого Ельмурзаєв 
Магомед Наіпович, 03.02.1982 року народження, уродженець м. Гроз-
ний російської федерації, громадянин російської федерації, чеченець, 
зареєстрований за адресою: російська федерація, м. Грозний, вул. Гри-
боєдова, 118 та проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 3-Б, 
кв. 62, раніше не судимий, — підозрюється у вчиненні злочинів, перед-
баченого п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК 
України — умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподі-
янні смерті іншій людині, вчиненому на замовлення, способом, небез-
печним для життя багатьох осіб; у нападі з метою заволодіння чужим 
майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя та здоров’я 
особи, яка зазнала нападу (розбій), вчиненого за попередньою змовою 
групою осіб; у незаконному позбавлення волі людини, вчиненому з ко-
рисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що супрово-
джувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому; у вимозі пе-
редачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимаган-
ня), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ельмурзаєв Магомед Наіпович, 03.02.1982 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, викликається на 09 год. 
00 хв. 16, 17 та 19 вересня 2022 року до старшого слідчого СУ ГУНП у  
м. Києві Качуренка В.А. у каб. № 323 за адресою: м. Київ, вул. Антонови-
ча, 114 (тел. 097-175-81-74), для проведення слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 12015100050004520 від 19.05.2015 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених  
п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України. Яв-
ка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних при-
чин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, 
передбачені ст. 139, 140 КПК України.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
В соответствии с требованиями ст.ст. 111-112, 276-278 и главы 11 

УПК Украины, сообщаю, что 26.08.2022 в уголовном производстве, 
внесенном в Единый реестр досудебных расследований 19.05.2015 
за № 12015100050004520, по признакам уголовных правонарушений, 
предусмотренных п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2  
ст. 189 УК Украины, составлено сообщение о подозрении, согласно ко-
торому Эльмурзаев Магомед Наипович, 03.02.1982 года рождения, уро-
женец г. Грозный, российской федерации, гражданин российской фе-
дерации, чеченец, зарегистрированный по адресу: российская федера-
ция, г. Грозный, ул. Грибоедова, 118 и проживающий по адресу: г. Ки-
ев, ул. Радужная, 3-Б, кв. 62, ранее не судимый, подозревается в со-
вершении преступления, предусмотренных п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2  
ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 УК Украины — в преднамеренном убий-
стве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому 
человеку, совершенном по заказу, способом, опасным для жизни мно-
гих лиц; в нападении с целью завладения чужим имуществом, соеди-
ненного с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергше-
гося нападению (разбой), совершенному по предварительному сговору 
группой лиц, в незаконном лишении свободы человека, совершенном 
по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, что 
сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему, в 
требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над потер-
певшим (вымогательство), совершенном по предварительному сгово-
ру группой лиц, сопряженному с угрозой причинения тяжких телесных 
повреждений.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Эльмурзаев Магомед Наипович, 03.02.1982 г.р., 

согласно требованиям ст.ст. 133, 135 УПК Украины, вызывается 
на 09 час. 00 мин. 16, 17 и 19 сентября 2022 года к старшему сле-
дователю СУ ГУНП в г. Киеве Качуренко В.А. в каб. № 323 по адре-
су: г. Киев, ул. Антоновича, 114 (тел. 097-175-81-74), для проведения 
следственных и процессуальных действий в уголовном производстве  
№ 12015100050004520 от 19.05.2015 по признакам уголовных право-
нарушений, предусмотренных п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 2  
ст. 187, ч. 2 ст. 189 УК України. Явка обязательна. В случае неприбытия по 
вызову следователя без уважительных причин, перечень которых при-
веден в ст. 138 УПК Украины, наступают последствия, предусмотренные 
ст. 139, 140 УПК Украины. 

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Пи-
липенко Н. М. (м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоєм-
ців померлої 05.11.2021 р. Дегтярь Любові Михайлівни, 8 червня 1940 
р.н. в строк до 21.09.2022 р.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Пи-
липенко Н. М. (м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоєм-
ців померлого 12.10.2021 р. Молчанова Анатолія Євгенійовича, 20 лип-
ня 1954 р.н. в строк до 21.09.2022 р.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Пи-
липенко Н.М. (м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоєм-
ців померлого 23 грудня 2021 року Попова Євгена Гавриловича, 17 лю-
того 1942 р.н. в строк до 23.10.2022 р.

Втрачене посвідчення громадянки, евакуйованої у 1986 р. 
із зони відчуження, категорія 2 серія Б № 053645, видане Київською 

облдержадміністрацією на ім’я Руденко Наталія Григорівна, 
вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення на дитину з інвалідністю серія, ААГ 075163 
від 27.11.2020, видане на дитину інваліда Неменшу Марго Іллівну, 
13.04.2015 року народження, та законного представника Юхименко 
Юлію Олександрівну, вважати недійсним. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  

СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000640 від 18.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Кашак Павла Володимировича, 17.12.1984 р.н., уродженця м. Горлівка 

Донецької області, громадянина України, не судимого, зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Свердлова, буд. 1, кв. 14, про 
підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронно-
му органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кашак Павло Володимирович, 17.12.1984 року на-

родження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 13:00, 20.09.2022 о 13:00, 21.09.2022 о 13:00 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000640 від 18.07.2022.

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.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  

СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000640 від 18.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Колеснікова Максима Петровича, 03.02.1980 р.н., уродженця м. Севас-

тополь, АР Крим, громадянина України, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Павлоградська, буд. 12, кв. 403, про підо-
зру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному ор-
гані, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Колесніков Максим Петрович, 03.02.1980 року на-

родження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 14:00, 20.09.2022 о 14:00, 21.09.2022 о 14:00 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000640 від 18.07.2022.

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. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  

СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000640 від 18.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Малахова Андрія Едуардовича, 19.05.1990 р.н., уродженця м. Горлівка 

Донецької області, громадянина України, не судимого, зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Герцена, буд. 18, кв. 35, про 
підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронно-
му органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Малахов Андрій Едуардович, 19.05.1990 року наро-

дження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 14:30, 20.09.2022 о 14:30, 21.09.2022 о 14:30 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 

розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000640 від 18.07.2022.

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.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  

СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000637 від 15.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Гуржій Костянтина Олександровича, 26.06.1966 р.н., уродженця м. 

Мар’їнка Мар’їнського району Донецької області, громадянина Украї-
ни, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул. Орджонікідзе, буд. 3, про підозру у 
добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному орга-
ні, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Гуржій Костянтин Олександрович, 26.06.1966 ро-

ку народження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України ви-
кликається 19.09.2022 об 11:00, 20.09.2022 об 11:00, 21.09.2022 об 11:00 
до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Доне-
цькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ,  
вул. Мандрика, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12022050000000637 від 15.07.2022.

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. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  

СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000640 від 18.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Фоміна Сергія Сергійовича, 06.09.1983 р.н., уродженця м. Єнакіє-

ве Донецької області, громадянина України, не судимого, зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Лермонтова, буд. 113,  
кв. 15, про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному пра-
воохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Фомін Сергій Сергійович, 06.09.1983 року наро-

дження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 15:00, 20.09.2022 о 15:00, 21.09.2022 о 15:00 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000640 від 18.07.2022.

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. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ 

ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000640 від 18.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Чичкана Євгенія Геннадійовича, 21.09.1982 р.н., уродженця м. Горлівка 

Донецької області, громадянина України, не судимого, зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Дубініна, буд. 8, кв. 38, про 
підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронно-
му органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Чичкан Євгеній Геннадійович, 21.09.1982 року на-

родження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 15:30, 20.09.2022 о 15:30, 21.09.2022 о 15:30 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000640 від 18.07.2022.

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. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ 

ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000637 від 15.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Гузь Анатолія Володимировича, 23.08.1981 р.н., уродженця м. Маріу-

поль Донецької області, громадянина України, раніше не судимого, зареє-
строваного за адресою: Донецька область, Маріупольський район, м. Марі-
уполь, б-р Богдана Хмельницького, буд. 18, кв. 8, про підозру у добровіль-
ному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному 
на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Гузь Анатолій Володимирович, 23.08.1981 року на-

родження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 10:00, 20.09.2022 о 10:00, 21.09.2022 о 10:00 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000637 від 15.07.2022.

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. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів  

СУ ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000637 від 15.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Латиш Ганну Вікторівну, 09.01.1993 р.н., уродженку м. Маріуполь Марі-

упольського району Донецької області, громадянку України, раніше не су-
диму, зареєстровану за адресою: Донецька область, Маріупольський ра-
йон, м. Маріуполь, вул. Очаківська, буд. 11, про підозру у добровільно-
му зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на 
тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

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/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Латиш Ганна Вікторівна, 09.01.1993 року наро-

дження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликаєть-
ся 19.09.2022 о 12:00, 20.09.2022 о 12:00, 21.09.2022 о 12:00 до слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандри-
ка, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Украї-
ни, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000637 від 15.07.2022.

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. 

Старший слідчий відділу ГУНП в Донецькій області капітан поліції 
Ігор ФОМЕНКО м.т. 050-877-69-45 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Кропивницький       14 вересня 2022 року
Громадянин України Абросімов Олександр Володимирович, 27.04.1980 року народження, відповідно до ст. ст. 111, 112,  

276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних судових або правоохорон-
них органах, створених на тимчасово окупованій території, у кримінальному провадженні № 42022132590000032 від 08.07.2022.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки 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 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Абросімов Олександр Володимирович, 
27.04.1980 р.н., о 10 годині 00 хвилин 19, 20 вересня та 21 вересня 2022 до Луганської обласної прокуратури за адресою: Кіро-
воградська область, м. Кропивницький, вул. Соборна, 5-а, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні №42022132590000032 від 
08.07.2022, допиту у якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінально-
му провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України. 

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.07.2022 

(справа №803/85/22, провадження №1-кс/183/921/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно Снагіцької Вікторії Миколаївни, 21.03.1996 р.н., у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000233 від 18.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянка України Снагіцька Вікторія Миколаївна, 21.03.1996 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам не-
обхідно з’явитися 15, 16 та 19 вересня 2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для участі у допиті як підозрюваного, а також 
проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022050020000233 від 18.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК 
України в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Другого СВ(з дислокацією у м. Сєвєродонецьку)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +9 +14 +16 +21 Черкаська +9 +14 +17 +22
Житомирська +9 +14 +16 +21 Кіровоградська +9 +14 +19 +24
Чернігівська +7 +12 +13 +18 Полтавська +8 +13 +15 +20
Сумська +7 +12 +12 +17 Дніпропетровська +9 +14 +18 +23
Закарпатська +12 +17 +19 +24 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +8 +13 +16 +21 Миколаївська +13 +18 +21 +26
Львівська +9 +14 +16 +21 Херсонська +12 +17 +22 +27
Івано-Франківська +10 +15 +17 +22 Запорізька +8 +13 +19 +24
Волинська +8 +13 +16 +21 Харківська +7 +12 +13 +18
Хмельницька +9 +14 +18 +23 Донецька +8 +13 +15 +20
Чернівецька +11 +16 +19 +24 Луганська +6 +11 +16 +21
Тернопільська +9 +14 +17 +22 Крим +12 +17 +23 +28
Вінницька +9 +14 +19 +24 Київ +10 +12 +18 +20
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На кожен ворожий танк знайдеться наш «Скіф»
Михайло ЮРЧЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЗАХИСТІ КРАЇНИ. Коли 
після тривалого очікування во-
ни бачать на моніторі ворожу 
ціль, думки воїнів стають скон-
центрованими, рухи — чітки-
ми, а дії — злагодженими. Це 
нагорода за години, проведе-
ні на позиції. Адже розрахун-
ки протитанкових ракетних 
комплексів уміють вичікувати 
ворожу техніку так само, як і 
снайпери. Витримка, терпіння, 
влучність, уміння приховано 
висуватися на позиції та ефек-
тивно їх маскувати — ці риси 
притаманні і снайперам, і про-
титанкістам. 

Та цілі в них різні. Остан-
ні більше полюють на велику 
здобич, яка коштує російським 
агресорам сотні тисяч і навіть 
мільйони доларів. Хоч у разі 
виявлення живої сили ворога 
вони передають її координати 
до своїх артилеристів. А далі 
— справа техніки, і жива сила 
стає трохи неживою.  

«Вистежувати ворога дово-
диться іноді не одну добу й у 
будь-яку погоду, — розповідає 
боєць протитанкового підроз-
ділу, позивний «Лисий», однієї  
із бригад Десантно-штурмо-
вих військ Збройних сил Украї-

ни, яка визволяє південь Укра-
їни від російських окупантів. — 
Наш ворог сильний, хитрий і 
підступний, уразити ціль вда-
ється не завжди з першого по-
стрілу. Та коли це здійснено, 
окупанти ще довго бояться ви-
сунути носа. Бо знають: «Скі-
фи», «Корсари», «Стугни» (та 
й старі, але випробувані «Фа-
готи» також не пасуть задніх у 
цій святій справі) полюють на 
них із кожної посадки, і на їхню 
появу постійно чекають. Щоб 
перетворити на металобрухт і 
органічні добрива».  

Протитанкісти-десантники полюють на ворога із кожної посадки і на його появу постійно 
чекають
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Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального прова-

дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 бе-
резня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого ан-
тикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року наро-
дження, уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться  20 вересня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-
585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  про-
живання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2022 року о 13 годині 00 хвилин у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-
585-59-51), головуючий суддя: Крук Є.В., Кравчук О.О., Білоус І.О. 

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження № 520190000000001060 за 

обвинуваченням Колесникова Віталія Володимировича та Троц Валерія Дмитровича за ч. 4 ст. 369 Кримінального 
кодексу України.

Ухвалою суду від 03.06.2022 року постановлено  здійснювати спеціальне судове провадження стосовно Колесни-
кова Віталія Володимировича. 

У зв’язку з чим, Колесников Віталій Володимирович, 15 лютого 1973 року народження, уродженець міста Рубіж-
не Луганської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Гоголя, 22, остання відома 
адреса місця проживання: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13-А, кв 7, викликається у судові засідання, що від-
будуться  21 вересня 2022 о 14:00 год., 19 жовтня 2022 о 14:00 год., 23 листопада 2022 о 14:00 год., 21 грудня 2022 о 
14:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Но-
гачевський В.В., судді: Крикливий В.В., Галабала М.В.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді: Федорова О.В. суддів: 

Шкодіна Я.В., Задорожної Л.І., надійшов обвинувальний акт із реєстром матеріалів досудового розслідування (справа 
№ 991/6462/21, провадження №1-кп/991/52/21) у кримінальному провадженні № 42014200350000045 від 18 листо-
пада 2014, за обвинуваченням Квіреля (Шилкова) Андрія Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 26.01.2022 року постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Квіреля (Шилкова) Андрія Олександровича, який обвину-
вачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.Ухвалою суду від 
16.02.2022 вказане кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

У зв’язку з чим викликається Квірель (Шилков) Андрій Олександрович, 11 лютого 1982 року народження, гро-
мадянин України, уродженець м. Охтирка Сумської області, який зареєстрований за адресою: Сумська область, 
м. Охтирка, пров. Штагера, 14, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в судові засідання, які відбудуться 21.09.2022 о 8-00 год., 12.10.2022 о 08-00 год., 
02.11.2022 о 10-00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41).

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Відерник Віктор Вікторович, 21.02.2000 р.н., у відповідності до 

вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляється про підозру у криміналь-
ному провадженні за № 62022050030000161 від 01.04.2022 у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто 
у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, дер-
жавній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в 
період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Відерник Віктор Вікторович, 21.02.2000 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 19, 20 та 21 вересня 2022 року на 10:00 
год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. 
Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (095)-554-84-24 для вручення вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 62022050030000161 від 01.04.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

 Слідчий Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі)
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Денис ДОВГАЛЬ

Можелянському Віктору Анатолійовичу, 10.05.1964 р.н., 

необхідно прибути 29 вересня 2022 року на 10 год. 00 хв. до 

Деснянського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  

пр. Маяковського, 5-В, зал №1 (головуючий суддя – Бабайло-

ва Л.М.) для участі в підготовчому судовому засіданні у спра-

ві №754/4075/22 за його обвинуваченням у вчиненні криміналь-

ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Приватний нотаріус Дніпровського районного н/о Дніпропе-

тровської обл., Сало Вікторія Володимирівна, сповіщає про від-

криття спадкової справи після померлого 4 грудня 2020 року 

Турчака Олександра Петровича. Спадкоємців прохання зверта-

тися за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський 

р-н, смт Царичанка, вул. Першотравнева, 3, тел. 0506084235.

Школьній Надії Ігорівні, 10.02.1982 р.н. необхідно прибути 13 

жовтня 2022 року на 13 год. 45 хв. до Голосіївського районно-

го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна,  

14-А, зал №3 (головуючий суддя – Первушина О.С.) для участі 

в підготовчому судовому засіданні у справі №752/28858/21 за 

її обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Приватний нотаріус Звенигородського районного нотаріаль-

ного округу Черкаської області Білоус В.П. повідомляє спадко-

ємців померлої  06.03.2022 року Чорнозуб Віри Кіндратівни про 

заведення до її  майна спадкової справи, та викликає її спадко-

ємців для оформлення спадщини. Контактні дані: 20603, Чер-

каська область, Звенигородський район, місто Шпола, вулиця 

Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.
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