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Аграрний сектор: від сировинної моделі до продовольчої
АПК. Україна поступово пе-

реходить від сировинної моде-
лі економіки до продовольчої. 
Про це розповів перший заступ-
ник міністра аграрної політики 
та продовольства Тарас Висо-
цький в ефірі національного ма-
рафону UAразом.

«Форс-мажорний чинник ві-
йни прискорив нашу трансфор-
мацію. За підсумками роботи 
аграрного сектору за сім місяців 

війни бачимо, точку неповернен-
ня в сировинну модель уже про-
йдено», — зазначив він.

Так, зростає експорт молоч-
ної продукції. За підсумками 
серпня, експорт молочної про-
дукції має рекордний показник 
за останні два роки. Таке зрос-
тання очікується і надалі. Збіль-
шується поголів’я промислового 
свинарства, птахівництва, додав 
Тарас Висоцький. Це пояснюєть-

ся насамперед здешевленням 
кормів, і тренд на розвиток тва-
ринництва триватиме й надалі. 

Інвестиції спрямовують у біо-
енергетику, підкреслив перший 
заступник міністра. «Нещодав-
но відбулись аукціони із прива-
тизації спиртзаводів. Кінцева 
запропонована ціна на аукціо-
нах стала втричі-вчетверо ви-
щою від стартової. А спиртзавод 
— це передовсім біоетанол, біо-

паливо. У секторі зрозуміли, що 
набагато вигідніше виготовля-
ти альтернативні джерела енер-
гії — біоетанол, біогаз, біометан, 
ніж просто продавати сировину 
і потім купувати природний газ 
за космічними цінами на сушін-
ня кукурудзи», — розповів він.

В Україні вже втілюють про-
єкти за цим напрямом, і до кін-
ця року буде ще. «Ці проєкти за-
безпечують заміщення імпорту 

енергетичних ресурсів, що для 
нас важливо, адже так ми вирів-
нюємо енергетичний баланс», 
— додав Тарас Висоцький.

Ще один напрям, за його сло-
вами, — це глибока переробка 
зернових культур: виробництво 
борошна, готових макаронних 
виробів, виготовлення амінокис-
лот тощо. Такі проєкти теж уже 
започатковано, але на результат 
слід очікувати за два-три роки. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:
«Близько 1,5 мільйона 
громадян, більшість з 

яких — жінки та 
діти, перебувають 

на території 
російської федерації 

без можливості 
повернутися 

додому».

Переселенці повторно 
зможуть звернутися  
по допомогу

ТУРБОТА. Усі внутрішні переселенці, які намагалися оформи-
ти державну допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», але 
не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня. 
Заплановано, що відповідні законодавчі зміни уряд затвердить 
найближчим часом. Прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Мінреінтеграції нагадує: щоб подати повторну заявку, не-
обхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати 
ще одну заяву або ж надіслати її поштою. Органи соцзахис-
ту зобов’язані прийняти в людини повторну заяву та розгляну-
ти її, навіть якщо вона не може підтвердити подання першої за-
яви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у ВПО під час подання заяв чи 
взяття на облік слід звертатися до Мінреінтеграції: 15-48 — ці-
лодобова гаряча лінія із кризових питань; +38(096)078-84-33 — 
гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / 
Telegram / Viber; +38(066)813-62-39 — гаряча лінія уповноваже-
ного з питань ВПО.

745 підприємств
з початку дії програми «Релокація 

бізнесу» в Україні перевезли на 
безпечні території, з них розпочали 

роботу понад 550

ВИГІДНО ВСІМ. У Мінекономіки констатують: більшість 
держзамовлень для підприємств легкої промисловості мають 
залишатися всередині країни  

Армію вдягатиме 
вітчизняний виробник 

Віцепрем’єр-міністр про активізацію міжнародних 
зусиль, аби не допустити насильницької експлуатації 
українських громадян
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3 Голова правління Кримської 
правозахисної групи  
Ольга Скрипник: Крим сьогодні 
— в’язниця для активістів 
Херсонщини і Запоріжжя 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

2 
ГРОШІ

 «Урядовий кур’єр» аналізує 
стан розвитку іпотечного 
ринку в умовах війни та його 
перспективи на найближче 
майбутнє 4 

МІСЦЕВА ВЛАДА

Як на Закарпатті 
почали успішно 
вирощувати кавуни і 
на що очікують 
у майбутньому
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про утворення військових адміністрацій 
населених пунктів у Луганській області

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Лу-
ганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року 
№ 62/2021 «Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у 
Луганській області», такі військові адміністрації населених пунктів:

Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію Щастинського району 
Луганської області;

Станично-Луганську селищну військову адміністрацію Щастинського району 
Луганської області;

Широківську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луган-
ської області;

Щастинську міську військову адміністрацію Щастинського району Луганської 
області.

У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначе-
них у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних 

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у криміналь-

ному провадженні № 22022230000000265 від 
25.07.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278 
КПК України, складено письмове повідомлен-
ня про підозру Стремоусову Кирилу Сергійови-
чу, 26.12.1976 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме колабо-
раційної діяльності, вчиненої шляхом участі в ор-
ганізації та проведенні незаконного референдуму 
на тимчасово окупованій території або публічні за-
клики до проведення такого референдуму на тим-
часово окупованій території, вчинене за попере-
дньою змовою групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваному Стремоусову Кирилу Сергійо-

вичу, 26.12.1976 року народження, громадянину 
України, проживаючому за адресою: м. Херсон, вул.  
Іл. Кулика 129, кв. 48, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 
жовтня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 
17 год. 00 хв. у найближчий територіально розта-
шований підрозділ Служби безпеки України для 
вручення повідомлення про підозру, проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22022230000000265 від 
25.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у криміналь-

ному провадженні № 22022230000000265 від 
25.07.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278 
КПК України, складено письмове повідомлення 
про підозру Саяховій Олені Каримівні, 06.04.1978 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5  
ст. 111-1 КК України, а саме колабораційної діяль-
ності, вчиненої шляхом участі в організації та про-
веденні незаконного референдуму на тимчасово 
окупованій території або публічні заклики до про-
ведення такого референдуму на тимчасово окупо-
ваній території, вчинене за попередньою змовою 
групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваній Саяховій Олені Каримівні, 

06.04.1978 року народження, громадянці Украї-
ни, що зареєстрована за адресою: Херсонська об-
ласть,  м. Каховка, вул. Жовтнева, буд. 3, кв. 29, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 жовтня 2022 ро-
ку в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у 
найближчий територіально розташований підроз-
діл Служби безпеки України для вручення повідо-
млення про підозру, проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22022230000000265 від 25.07.2022 за підо-
зрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України. Поважні причини 
та наслідки неприбуття особи на виклик, викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального 
кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022, відповідно 

до ст.ст. 36, 42, 276, 278 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Сальдо Володимиру Васи-
льовичу, 12.06.1956 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5  
ст. 111-1 КК України, а саме колабораційної діяльності, вчиненої шляхом участі в організації та проведенні неза-
конного референдуму на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення такого референду-
му на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваному Сальдо Володимиру Васильовичу, 12.06.1956 року народження, громадянину України, заре-

єстрованому за адресою: м. Херсон, вул. Суворова. 36, кв. 28, фактично мешкаючому за адресою: м. Херсон, 
вул. П’ятихатська, 31, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 жовтня 
2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ 
Служби безпеки України для вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладе-
ні у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування  

стосовно підозрюваної Кашу С. С.
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-

вання у кримінальному провадженні №22022050000001731 від 02.07.2022 стосовно Кашу Світлани Станіславівни, 24.07.1969 
року народження, громадянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Світлодарськ,  
вул. Світличного, буд. 27, кв. 124, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК 
України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Кашу С. С. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Кашу Світлана Станіславівна, 24.07.1969 року народження, уродженка м. Єнакієво, Донецької області, заре-
єстрована за адресою: Донецька обл., м. Світлодарськ, вул. Світличного, буд. 27, кв. 124, у відповідності до ст. ст. 133, 135,  
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.09.2022 у період часу з 09:00 до 14:00 до приміщення за адресою: Дніпропе-
тровська область, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа. Шевченка, буд. 7, до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника 
юстиції Заїки Вадима Васильовича, для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №22022050000001731, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2022, в 
якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 
КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відпо-
відною військовою адміністрацією своїх повноважень.

2. Утворити:
Біловодську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луган-

ської області;
Білокуракинську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луган-

ської області;
Білолуцьку селищну військову адміністрацію Старобільського району Луган-

ської області;
Коломийчиську сільську військову адміністрацію Сватівського району Луган-

ської області;
Красноріченську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луган-

ської області;
Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію Сватівського району 

Луганської області;
Марківську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луган-

ської області;
Міловську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луган-

ської області;
Нижньодуванську селищну військову адміністрацію Сватівського району Лу-

ганської області;
Новоайдарську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луган-

ської області;
Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Лу-

ганської області;

Сватівську міську військову адміністрацію Сватівського району Луганської об-
ласті;

Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району Луган-
ської області;

Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської об-
ласті;

Чмирівську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луган-
ської області;

Шульгинську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луган-
ської області.

3. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній держав-
ній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазна-
чених у статтях 1 і 2 цього Указу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 вересня 2022 року
№ 665/2022

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000265 від 25.07.2022, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру Захаро-
вій Марині Юріївні, 07.07.1985 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, а саме колабораційної діяльності, вчиненої шляхом участі в органі-
зації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій 
території або публічні заклики до проведення такого референдуму на 
тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою гру-
пою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваній Захаровій Марині Юріївні, 07.07.1985 року народжен-

ня, громадянці України, що зареєстрована за адресою: Донецька облсть,  
м. Донецьк, вул. Туполева, буд. 28, кв. 48, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 жовтня 2022 року в 
період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у найближчий територіаль-
но розташований підрозділ Служби безпеки України для вручення пові-
домлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022 за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 
111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000265 від 25.07.2022 відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 
278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру Козло-
вій Людмилі Станіславівні, 03.04.1981 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 
КК України, а саме колабораційної діяльності, вчиненої шляхом участі в 
організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово оку-
пованій території або публічні заклики до проведення такого референ-
думу на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змо-
вою групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваній Козловій Людмилі Станіславівні, 03.04.1981 року на-

родження, громадянці України, що проживає за адресою: Херсонська 
область, м. Скадовськ, вул. Шевченка, 23, кв. 59, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 жовтня 
2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у найближ-
чий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України для 
вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022230000000265 
від 25.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування  

та повістка про виклик підозрюваної 
У відповідності до ст. ст. 297-4 КПК України повідомляємо, що ухвалою 

слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської об-
ласті від 26.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадження №22022130000000149 
від 11.05.2022 стосовно підозрюваної Козьменко Наталії Леонідівни, 
08.08.1979 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Поряд з цим, підозрювана гр. України Козьменко Наталія Леонідів-
на, 08.08.1979 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Сва-
тівський район, м. Сватове, вул, Макарова, 36, на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, Ви викликаєтесь на 10 год. 29 вересня 2022 року, до 
слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, 
вул. Довженка, 3, для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій 
у якості підозрюваної.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитися на 12 год. 29 
вересня 2022 року у приміщенні Управління СБ України в Закарпатській 
області для вручення повідомлення про завершення досудового розслі-
дування та виконання вимого ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів 
іншій стороні), а саме — для надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження та в подальшому вручення Вам обвинувального акту 
і реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані в 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022, від-

повідно до ст.ст. 36, 42, 276, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру Кулик Оль-
зі Миколаївні, 20.05.1960 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційної діяльності, вчиненої шляхом участі в організації 
та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території або публічні заклики до прове-
дення такого референдуму на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваній Кулик Ользі Миколаївні, 20.05.1960 року народження, громадянці України, що проживає за 

адресою: Херсонська область, Генічеський район, м. Генічеськ, вул. Слов’янська, буд. 27-А, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 жовтня 2022 року в період часу з 09 год. 00 
хв. до 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України для вру-
чення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22022230000000265 від 25.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 
і ч. 5 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 27.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022, відповід-

но до ст.ст. 36, 42, 276, 278 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Мірошниченко Тама-
рі Пантеліївні, 06.12.1955 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційної діяльності, вчиненої шляхом участі в організації та 
проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведен-
ня такого референдуму на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваній Мірошниченко Тамарі Пантеліївні, 06.12.1955 року народження, громадянці України, що заре-

єстрована за адресою: Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, вул. 1-го Травня, буд. 187, кв. 33, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 3, 5 та 7 жовтня 2022 року в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України 
для вручення повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і  
ч. 5 ст. 111-1 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.
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Пушилін Денис Володимирович, 09.05.1981 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно 
Вас 22.09.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 
КК України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, вне-
сеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою змі-
ни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою гру-
пою осіб та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасо-
во окупованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у дано-
му кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Пушиліна Д. В.

Пушилін Денис Володимирович, 09.05.1981 року народження, заре-
єстроване місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Руд-
нєва, буд. 3, кв. 68, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 01.10.2022, з 09:00 до 18:00 
02.10.2022, з 09:00 до 18:00 03.10.2022 до місця тимчасової дислока-
ції Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрійо-
вича (контактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дні-
про, вул. Боброва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних докумен-
тів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному прова-
дженні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в проце-
суальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Бідьовка Володимир Анатолійович, 07.03.1981 року народження, від-
повідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що сто-
совно Вас 22.09.2022 складене письмове повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5  
ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, 
внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою змі-
ни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою 
осіб та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово оку-
пованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у дано-
му кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Бідьовки В. А.

Бідьовка Володимир Анатолійович, 07.03.1981 року народження, за-
реєстроване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Що-
рса, буд. 39, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 01.10.2022, з 09:00 до 18:00 02.10.2022, 
з 09:00 до 18:00 03.10.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької 
обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (кон-
тактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. 
Боброва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних документів та про-
ведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні  
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуаль-
ному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Радомська Олена Володимирівна, 15.11.1974 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно 
Вас 22.09.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 
КК України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, вне-
сеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою змі-
ни меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою гру-
пою осіб та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасо-
во окупованій території.  

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у дано-
му кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Радомської О. В.

Радомська Олена Володимирівна, 15.11.1974 року народження, заре-
єстроване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. По-
кришева, буд. 4, кв. 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 01.10.2022, з 09:00 до 18:00 
02.10.2022, з 09:00 до 18:00 03.10.2022 до місця тимчасової дислока-
ції Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрійо-
вича (контактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дні-
про, вул. Боброва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних докумен-
тів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному прова-
дженні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в проце-
суальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення 
від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою підготовлено по-
вістки про виклик громадянина України Плюхіна Володимира Михайловича, 24.01.1984 р.н., який викликається до слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62 для вручення останньому письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та проведення невідкладних слідчих дій (допиту у 
якості підозрюваного, тощо).  

Повістка про виклик 
Громадянин України Плюхін Володимир Михайлович, 24.01.1984 року народження, уродженець с. Іванівка Кам’янсько-

Дніпровського району Запорізької області, українець, громадянин України, офіційно не працевлаштований, зареєстрований 
за адресою: Запорізька обл., Василівський район, с. Іванівка, пров. Молдавський, буд. 7, кв. 16, у відповідності до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 01.10.2022 до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в За-
порізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для вручення письмового повідомлення про 
підозру, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівни-
ком — прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури у кримінальному провадженні 
2202208000001365 від 29.07.2022, 23.09.2022 складено повідомлення про підозру відносно 
Сауленка Олександра Федоровича, 09.05.1962 р.н. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведення 
незаконних референдумів на тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Сауленка О. Ф.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Сауленка Олександра Федоровича, 

09.05.1962 року народження, для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь 
в організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території у 
кримінальному провадженні №22022080000001365, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 29.07.2022, на 11 год. 00 хв. 01.10.2022 та 02.10.2022 у кабінет № 120 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із 
процесуальним керівником — прокурором відділу Запорізької облас-
ної прокуратури у кримінальному провадженні 2202208000001365 від 
29.07.2022, 23.09.2022 складено повідомлення про підозру відносно 
Зубарєва Максима Юрійовича, 29.04.1978 р.н. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь 
в організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово 
окупованій території.

Повідомлення про виклик Зубарєва М. Ю.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Зубарєва Мак-

сима Юрійовича, 29.04.1978 року народження, для вручення письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та 
проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій тери-
торії у кримінальному провадженні №22022080000001365, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022, на 13 год. 00 
хв. 01.10.2022 та 02.10.2022 у кабінет № 120 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із 
процесуальним керівником — прокурором відділу Запорізької облас-
ної прокуратури у кримінальному провадженні 2202208000001365 від 
29.07.2022, 23.09.2022 складено повідомлення про підозру відносно 
Сігути Андрія Леонідовича, 05.05.1979 р.н. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України —  
участь в організації та проведення незаконних референдумів на тимча-
сово окупованій території.

Повідомлення про виклик Сігути А. Л.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Сігуту Андрія Ле-

онідовича, 05.05.1979 року народження, для вручення письмового по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації 
та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій те-
риторії у кримінальному провадженні №22022080000001365, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022, на 14 год. 
00 хв. 01.10.2022 та 02.10.2022 у кабінет № 120 слідчого відділу УС-
БУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, 62.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із 
процесуальним керівником — прокурором відділу Запорізької облас-
ної прокуратури у кримінальному провадженні 2202208000001365 від 
29.07.2022, 23.09.2022 складено повідомлення про підозру відносно 
Балицького Євгена Віталійовича, 10.12.1969 р.н. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни — участь в організації та проведення незаконних референдумів на 
тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Балицького Є. В.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Балицького Єв-

гена Віталійовича, 10.12.1969 року народження, для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в 
організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово оку-
пованій території у кримінальному провадженні №22022080000001365, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022, на 
10 год. 00 хв. 01.10.2022 та 02.10.2022 у кабінет № 120 слідчого відді-
лу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 62.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесу-
альним керівником — прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури 
у кримінальному провадженні 2202208000001365 від 29.07.2022, 23.09.2022 
складено повідомлення про підозру відносно Данильченко Галини Вікторівни, 
05.07.1964 р.н. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведення незаконних 
референдумів на тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Данильченко Г. В.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Данильченко Галину Ві-

кторівну, 05.07.1964 року народження, для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведення незаконних 
референдумів на тимчасово окупованій території у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 29.07.2022, на 11 год. 00 хв. 01.10.2022 та 02.10.2022 у кабінет № 120 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесу-
альним керівником — прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури 
у кримінальному провадженні 2202208000001365 від 29.07.2022, 23.09.2022 
складено повідомлення про підозру відносно Катющенко Галини Анатоліївни, 
26.11.1971 р.н. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведення незаконних 
референдумів на тимчасово окупованій території.

Повідомлення про виклик Катющенко Г. А.
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Катющенко Галину Ана-

толіївну, 26.11.1971 року народження, для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведення незаконних 
референдумів на тимчасово окупованій території у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 29.07.2022, на 14 год. 00 хв. 01.10.2022 та 02.10.2022 у кабінет № 120 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя здійснюється процесуаль-
не керівництво у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003307 за підозрою Фисюк Окса-
ни Іванівни, 02.01.1969 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження 
стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 
для повідомлення про зміну раніше повідомленої під-
озри, відкриття матеріалів досудового розслідування 
іншій стороні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 
290 КПК України, пропонуємо підозрюваній Фисюк 
Оксані Іванівні, 02.01.1969 р.н. прибути до прокурату-
ри Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 29 вересня 
2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних 
процесуальних дій.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
САПЕЛЬНІКОВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Сапельнікова Ірина Олександрівна, 07 березня 
1990 року народження, яка зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Щастинський район, смт 
Станиця-Луганська, вул. Лісна, буд. 39, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135-139 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 30.09.2022 о 09 год. 00 хв., 03.10.2022 о 
09 год. 00 хв., 04.10.2022 о 09 год. 00 хв., до слідчо-
го слідчого відділу Управління СБУ у Волинській об-
ласті Соловенюка А. П. за адресою: Україна, Волин-
ська область, м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, 
тел. 0332-24-22-10, для вручення Вам повідомлення 
про зміну раніше оголошеної підозри та допиту Вас у 
якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42022132600000056, відомості про яке внесені до 
ЄРДР 18.04.2022 за ознаками злочину, передбачено-
го ч. 7 ст.111-1 КК України.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість явки. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Слідчий слідчого відділу УСБУ  
у Волинській області Артур СОЛОВЕНЮК

Директором (Виконавчим органом) 
ТОВ «ІМПАКТСОФТ-Україна» (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 32918277) скликаються 
позачергові збори Учасників (загальні збори 

Учасників) ТОВ «ІМПАКТСОФТ-Україна», 
які відбудуться 11.11.2022 об 11 год. 00 хв. 

за адресою: Україна, 04073, м. Київ, 
вул. Яблочкова, 1 Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:

1. Про звільнення Старинського Бориса Микола-
йовича (Директора) з посади директора Товариства.

2. Про призначення уповноваженої особи, якій Ста-
ринський Борис Миколайович (Директор) повинен 
передати печатки та документи Товариства.

3. Про передачу печатки та документів Товариства 
уповноваженій особі.

4. Про призначення директора (нового директора) 
Товариства.

5. Про призначення відповідальної особи для про-
ведення державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин України Сєкінгєр Руслан Володими-

рович, 06.10.1993 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, Бахчисарайський район, 
с. Плодове, вул. Сімферопольська, буд. 29, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись 30.09.2022 в період часу з 09:00 до 
14:00 до кабінету № 20 третього слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Херсоні) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Мелітополі, до старшого слідчого Воронцо-
ва Андрія Володимировича, за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, вул. Грабовського,  
буд. 1 (тел.+380958314816), для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру та допиту у процесу-
альному статусі підозрюваного в рамках криміналь-
ного провадження, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42014230270000032 
від 21.07.2014, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка для участі у процесуальній та слідчій діях є 
обов’язковою. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК Укра-
їни.

Повідомлення про підозру
м. Харків             23  вересня  2022 року
Фесик Едуард Станіславович, 30.05.1975 р.н., гро-

мадянин України, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 
278 КПК України, Вам у кримінальному провадженні 
№ 62022170020000132 від 08.03.2022 повідомляєть-
ся про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Фесик Едуард Станіславович, 30.05.1975 р.н., міс-
це реєстрації:  вул. Короленка, будинок № 54 кварти-
ра № 49 м. Вовчанськ, Чугуївського району, Харків-
ської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитись  29.09.2022; 30.09.2022; 
03.10.2022 о 10 год. 00 хв. до Другого слідчого від-
ділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Полтаві, за адресою: вулиця Євгена 
Котляра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якос-
ті підозрюваного та проведення інших процесуальних 
дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО ДО СУДУ
Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого 

Харченка Сергія Володимировича, 16.07.1962 року народження, у під-
готовче судове засідання на 09 годину 25 хвилин 03 жовтня 2022 року 
у справі № 554/9460/21 за обвинуваченням Харченка Сергія Володими-
ровича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Місце знаходження суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 (зал судо-
вих засідань № 14). Явка до суду обов’язкова.

У разі неявки до суду з поважних причин, просимо повідомити про 
це суд.

Суддя Т.О. Січиокно

Приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріально-
го округу Київської області Малашенко Ольга Іванівна (07101, 
Київська область, Вишгородський район, місто Славутич, Київ-
ський квартал, будинок 6, квартира 5 , тел. (04579) 2-44-10) по-
відомляє про відкриття спадщини на майно після померлого 19 
квітня 2022 року Легкодуха Віктора Миколайовича, 24 червня 
1935 року народження.

Спадкоємці померлого викликаються до приватного нотаріуса 
для з’ясування повного кола спадкоємців.

Повістка про виклик 

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 
133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Уварова Олександра Ігоровича, 
20.02.1975 р.н., зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаханов (Кадіїв-
ка), вул. Дніпровська, буд. 22, 30 вересня 2022 року о 15 год. 00 хв., 3 жовтня 2022 року 
о 09 год. 30 хв., 4 жовтня 2022 року о 15 год. 00 хв. до Національного антикорупційно-
го бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) до старшого детектива Національно-
го бюро Плюшкіна А. Ю. (тел.: 0961002757) для допиту як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 52020000000000379 від 12.06.2020.

Перша дніпровська державна нотаріальна кон-
тора повідомляє, що 28.10.2021 року помер Шулик 
Іван Іванович, 13.10.1946 р.н., в селищі міського ти-
пу Петриківка Петриківського району Дніпропетров-
ської області, Україна, проживав: м. Дніпро,  вул. Ли-
варна, буд. 17а, кв. 21. Просимо синів спадкодавця: 
Шулик Ярослава Івановича, 03.01.1973 р.н. та Шулик 
Єгора Івановича, 24.12.1978 р.н., звернутися до Пер-
шої дніпровської державної нотаріальної контори, за 
адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 19/21, тел. 
+380976405443, +380959040627.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно  
підозрюваних Мусієнка М. Г., Самойленко Е. В.

 Ухвалою слідчого судді Красногвардійського район-
ного суду м. Дніпропетровська від 22.09.2022 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №12021050000000824 
від 16.11.2021 стосовно Мусієнка Миколи Григоровича, 
22.05.1988 року народження, та Самойленко Емми Васи-
лівни, 30.08.1978 року народження, підозрюваних у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 187, п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикоруп-
ційного суду від 22.09.2022 апеляційні скарги за-
хисників обвинуваченого Рачкова Андрія Володими-
ровича та прокурора у кримінальному провадженні 
№ 32014080000000003 від 09.01.2014 залишено без 
задоволення, вирок Вищого антикорупційного суду 
від 20.04.2022 — без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прого-
лошення та може бути оскаржена в касаційному по-
рядку безпосередньо до Касаційного кримінального 
суду Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її 
постановлення.

Суддя Дмитро МИХАЙЛЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування  
Ухвалою слідчого судді Голосіївського район-

ного суду м. Києва від 09.09.2022 (судова справа 
№752/10692/22, провадження №1-кс/752/3582/22) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування стосовно підозрюваного Єфімен-
ка Віталія Вікторовича, 23.03.1973 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України по кримінальному провадженню за 
№ 42022100000000164 від 02.05.2022.

Слідче управління Головного управління  
Національної поліції у м. Києві 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин Російської Федерації Тимофєєв Олександр Миколайович, 01.11.1996 року народження, відпо-

відно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12022000000000278 від 06.04.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального 
кодексу України – тобто у жорстокому поводженні з цивільним населенням, інших порушеннях законів та звичаїв 
війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов›язковість яких надана Верховною Радою Украї-
ни, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, поєднаним з умисним вбивством.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Російської Федерації Тимофєєв Олександр Миколайович, 01.11.1996 року народження, військо-

вослужбовець збройних сил Російської Федерації, військова частина 74268, механік-водій 1-го десантно-штур-
мового взводу, 5-ї десантно-штурмової роти, 234-го гвардійського Чорноморського ордена Кутузова ім. Олексан-
дра Невського десантно-штурмового полку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чер-
нігівської Червоного прапора, ордена Суворова дивізії, молодшого сержанта (особистий номер військовослуж-
бовця ЕХ-880010), зареєстрованого за адресою: Російська Федерація, Псковська обл., Палкінський р-н., вул. Ро-
довська, 10, відповідно до вимог ст. ст. 133,135 КПК України, Закону України від 22.05.2022 №2263-ІХ, постано-
ви Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII Вам необхідно з’явитися 27.09.2022 об 11 годині 00 хвилин, 
30.09.2022 об 11 годині 00 хвилин, 03.10.2022 об 11 годині 00 хвилин до старшого слідчого в особливо важли-
вих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Іщука Максима Григоровича (м. Київ, пр. 
Валерія Лобановського, 51, каб. 512, роб. тел. 098-602-94-28) для участі у допиті у кримінальному провадженні  
№ 12022000000000278 від 06.04.2022 в якості підозрюваного. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування стосовно підозрюваної Дейкун Людмили Петрівни, 16.08.1958 року народжен-
ня, уродженка м. Вуглегірськ, Донецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, 
м. Світлодарськ, вул. Невідома, буд. 29, кв. 5, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДЕЙКУН Л. П.
 Громадянка України Дейкун Людмила Петрівна, 16.08.1958 року народження, уродженка м. Вуглегірськ, До-

нецької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Невідома, 
буд. 29, кв. 5, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год. 00 хв. 
до 12 год. 00 хв. 30.09.2022 до слідчого 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях Прудських Вадима Володимировича до будівлі за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 для повідомлення Вам про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування та повідомлення Вам про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлен-
ня із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального ак-
ту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України,  у кримінальному проваджен-
ні №22022050000004716, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ч. 5 ст. 111-1  КК 
України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поважних причин, перелік яких наведений у  
ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Коніщев Олександр Олександрович, 17.09.1989 року народження, відповідно до 

вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 12022000000000278 від 06.04.2022 у скоєнні порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжна-
родними договорами, згода на обов›язковість яких надана Верховною Радою України, вчинених без попе-
редньої змови групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Коніщев Олександр Олександрович, 17.09.1989 року народження, відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 27.09.2022 о 14 
годині 00 хвилин, 30.09.2022 о 14 годині 00 хвилин, 03.10.2022 о 14 годині 00 хвилин до старшого слідчого в 
особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Іщука Максима Гри-
горовича (м. Київ, пр. Валерія Лобановського, 51, каб. 512, роб. тел. 098-602-94-28) для участі у допиті у кри-
мінальному провадженні № 12022000000000278 від 06.04.2022 в якості підозрюваного. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Пасічник Леонід Іванович, 15.03.1970 року народження, зареєстрований та прожи-
ваючий за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 1 Брестський Проїзд, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні 
№ 22022130000000509 від 24.09.2022 до слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ярушкевича Сер-
гія Олександровича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 на 29.09.2022 
о 10:00, на 30.09.2022 о 10:00, на 01.10.2022 о 10:00 для проведення слідчих та процесуальних дій, для вру-
чення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: на-
кладення грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового роз-
слідування, здійснення спеціального судового розгляду.

Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0668468154, lug.prok.office@gmail.com.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Кузнецов Володимир Павлович, 01.03.1960 року народження, про те, 
що 30.09.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000200 від  10.06.2022, в якому 
йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завер-
шено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 16 
год. 00 хв. кожного дня з 28 по 30 вересня 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою:  
м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненко, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення на-
явні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Кузнецова Володимира Павловича, 01.03.1960 року 

народження, остання відома адреса проживання: Луганська область, м. Новопсков, вул. Пролетарська, буд. 32а/19, для вручення 
в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022130000000200 від 10.06.2022 на 16 год. 00 хв. 30.09.2022, до слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адре-
сою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненко, буд. 8А, каб. №4. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Громадянину України Булюку Віталію Вікторовичу, 21.12.1969 року народження р.н., повідомляємо 

Вам, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000123 від 27.03.2022 
за ч. 2 ст. 111, ч.ч.5,7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, у якому Ви є підозрюваним — завер-
шено. Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України Ви маєте право на доступ до матеріалів досу-
дового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для чого Ви маєте можливість при-
бувати за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 у каб. № 201 та ознайомлюватись із матеріалами 
кримінального провадження. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Булюк Віталій Вікторович, 21.12.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135 Вам необхідно з’явитися 27, 28 та 29 вересня 2022 року о 09:00 год. до слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції у м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15)  
тел. роб. (044)-271-68-86 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42022100000000123 від 27.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві Вячеслав Поталап
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Матусов Ігор Євгенович, 24.07.1975 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 

КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 12022050000000369 від 
13.04.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто колабора-
ційній діяльності, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохо-
ронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

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-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Матусов Ігор Євгенович, 

24.07.1975 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Донецька область, м. Волноваха,  
провулок Залізничний, буд. 37, кв. 16, на 01.10.2022 об 11:00, 03.10.2022 об 11:00 та 04.10.2022 об 11:00 
до будівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання письмо-
вого повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадження 
№12022050000000369 від 13.04.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК Укра-
їни, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-

дженні № 22022150000001240 від 10.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України, слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області складено письмове повідомлення Кір-
тока Юрію Володимировичу, 25.04.1961 року народження, уродженцю м. Мар’ївка Баштанського району Микола-
ївської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за останньою відомою адре-
сою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Мар’ївка, вул. Шкільна, 13, про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, тобто діяння, умисно вчиненому 
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній державі та їх представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Кіртока Юрій Володимирович, зареєстрований та проживаючий за останньою відомою адресою: 

Миколаївська область, Баштанський район, с. Мар’ївка, вул. Шкільна, 13, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 30 вересня 2022 року на 10 годину, 01 жовтня 2022 року на 10 годину та 03 жов-
тня 2022 року на 10 годину в каб. №121 до заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Миколаївській облас-
ті Станкова С. П. за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, для вручення Вам письмового повідомлення про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та допиту як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні № 22022150000001240. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України. Звертаємо увагу, що неприбуття на виклик є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Куницький Віталій Юрійович, 21.11.1981 р.н.,  

у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам по-
відомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 62022050010000392 від 14.07.2022 у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, 
тобто у державній зраді, а саме у носінні, зберіганні, придбанні бойо-
вих припасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин без передбаче-
ного законом дозволу.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Куницький Віталій Юрійович, 21.11.1981 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 3, 4 та 5 жов-
тня 2022 року на 10:00 год. до Першого слідчого відділу (з дислокацією у 
місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Староко-
зацька, 52) тел. роб. 0800350351, +380443395725 для вручення Вам по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та здійснення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 62022050010000392 від 14.07.2022 
в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття осо-
би на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

Старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Краматорську)  
ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Денис ЛЕЛЮК

Відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України у кримінальному 
провадженні № 12014230040001193 від 20.03.2014  Безлєру Ігорю Ми-
колайовичу (рос. Безлеру Игорю Николаевичу), 30.12.1965 року наро-
дження, уродженцю м. Сімферополь, громадянину російської федера-
ції, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автономна Республі-
ка Крим, місто Сімферополь, вул. Тургенєва, 20, кв. 70 повідомлено про 
зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а саме те, що 
він підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбаче-
ні міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а також в умисних діях,  вчи-
нених  з  метою  зміни  меж  території  та державного  кордону  України  
на порушення порядку, встановленого Конституцією  України, за попе-
редньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

З повним текстом підозри він може ознайомитись за посиланням 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Безлєру Ігорю Миколайови-
чу, 30.12.1965 року народження, останнє відоме місце проживання: Ав-
тономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Тургенєва, 20, кв. 
70 необхідно з’явитися 03.10.2022 о 12:00 год., 04.10.2022 о 12:00 год., 
05.10.2022 о 12:00 год. до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406 для допиту 
в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 
20.09.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №22021170000000040 від 
24.11.2021 стосовно підозрюваного Іноземцева Андрія Вікторовича, 
29.06.1985 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Іноземцев Андрій Вікторович, 29.06.1985 р.н., 
уродженець смт. Велика Багачка Полтавської області, громадянин Укра-
їни, українець, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, буд 34/1, кв. 70, на підставі  
ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 03.10.2022 о 10 
год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській облас-
ті Димаря Ю. С. за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, каб. №17 
(тел. 0532-511-817) для доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня (ознайомлення з матеріалами досудового розслідування) криміналь-
ного провадження №22021170000000040 від 24.11.2021, проведення ін-
ших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22021170000000040 від 24.11.2021, в якості підозрюваного.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали 

кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обви-
нуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Іго-
ря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного су-
ду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Го-
лобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володими-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 04 жовтня 2022 року о 13 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 04 жовтня 2022 
року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (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 ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ 

ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000632 від 11.07.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчи-
ненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 
277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Спахи Сергія Леонідовича, 20.03.1965 року народження, уродженця 

смт. Ялта, Першотравневого району, Донецької області, громадянина 
України, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адре-
сою: Донецька область, смт. Ялта, вул. Партизанська, буд. 114, про підо-
зру у добровільному зайнятті посади пов’язаної з виконанням організа-
ційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади, створеному на 
тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 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 Консти-
туції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офісу 
Генерального прокурора  у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Спахи Сергій Леонідович, 20.03.1965 року наро-

дження відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України виклика-
ється 04.10.2022 о 10:00, 05.10.2022 о 10:00, 06.10.2022 о 10:00 до слід-
чого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Мандрика, буд. 7 для отримання письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, для допиту як підозрюваного та проведенні про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні №12022050000000632 від 
11.07.2022.

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. 

Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної  
прокуратури Ярослав ЧЕРНИШОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ 

ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні внесеному до 
ЄРДР за №12022050000000643 від 20.07.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни,  встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчи-
ненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 
277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ
Обуховського Євгена Андрійовича, 25.12.1993 року народження, уро-

дженця с. Валер’янівка, Волноваського району, Донецької області, гро-
мадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: 
Донецька область, Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. О. Души, 
буд. 18, про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з ви-
конанням адміністративно-господарських функцій у незаконному орга-
ні влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 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 Консти-
туції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб-сайті Офісу 
Генерального прокурора  у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Обуховський Євген Андрійович, 25.12.1993 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137  КПК України викликається 
03.10.2022 о 09:00, 04.10.2022 о 09:00, 05.10.2022 о 09:00 до  слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Донецькій об-
ласті, 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 №12022050000000643 від 20.07.2022.

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
15.09.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000698 від 27.05.2022 складено повідомлення про 

підозру Мацаку Володимиру Івановичу, 12.11.1957 року народження, уродженцю с. Птахівка, Скадовського райо-
ну, Херсонської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Запорізька область, Мелі-
топольський р-н, с. Мала Михайлівка, вул. 50 років Перемоги, буд. 43, про те, що він обґрунтовано підозрюється 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття гро-
мадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупа-
ційній адміністрації держави-агресора.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Мацака Володимира Івановича, 12.11.1957 року народжен-

ня, уродженця с. Птахівка, Скадовського району, Херсонської області, українця, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Мала Михайлівка, вул. 50 років Перемоги, буд. 
43, для участі Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022080000000698 від 27.05.222, на 10 
год. 00 хв. 03.10.2022 та на 10 год. 00 хв. 04.10.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  
досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23.09.2022 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№62022050020000222 від 13.05.2022 за підозрою Іщенка Андрія Івановича, 15.06.1984 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  ст. 111 КК України.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Іщенко Андрій Іванович, 15.06.1984 
року народження, 03.10.2022 о 10:00, 04.10.2022 о 10:00, 05.10.2022 о 10:00 до слідчого Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Краматорську Король Альони Юріївни за адресою: вул. Старокозацька, буд. 52, м. Дніпро, Дніпропе-
тровська область, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні №62022050020000222 від 
13.05.2022, за ознаками ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручен-
ня повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України.
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Тернопільська +8..+13 +12..+17 Крим +11..+16 +21..+26
Вінницька +7..+12 +12..+17 Київ +10..+12 +15..+17

Укргiдрометцентр

Втрачений військовий квиток 

серія АВ №431534 на ім’я Сичевського Андрія Івановича, 

вважати недійсним.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Махна Юрія Вікторовича, 10 березня 
1956 року народження, який мешкає в місті Луганську по вулиці 395-ої 
шахтарської дивізії, 24 кв. 57 і по вулиці Леніна, 126 кв. 1, у судові за-
сідання, які проводитимуться в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудуться 04 жовтня 2022 року о 09 год. 00 хв. та 12 жов-
тня 2022 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Махна Ю. В. в судові засідання, ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя Валентин ЛОМАКІН

Мерцалову Володимиру Вікторовичу, 18.09.1967 р.н., необхідно 

прибути 13 жовтня 2022 року на 13 год. 30 хв. до Голосіївського ра-

йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхі-

на, 14-А, каб. 20 (головуючий суддя Первушина О. С.) для участі в під-

готовчому судовому засіданні у справі № 752/16515/18 за його обви-

нуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-

го ч. 2 ст. 110 КК України.

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого  
Аверіна Костянтина Євгенійовича 

Полтавський районний суд Полтавської області по кримінальній 
справі № 554/2707/17 (провадження № 1-кп/545/69/22) викликає об-
винуваченого Аверіна Костянтина Євгенійовича, 22.01.1985 року на-
родження (остання відома адреса проживання: м. Полтава, вул. Сте-
повика, 5) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 жовтня 2022 ро-
ку об 11:00 год.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: 36008, 
м. Полтава, вул. Європейська, 154-А під головуванням судді Гальчен-
ко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Сіткіна Ігоря 
Петровича, 07.12.1961 р.н., уродженця м. Макіївка Донецької області, 
зареєстрованого та проживаючого за адресою Донецька обл., м. Ма-
кіївка, вул. Давиденка, 194, кв. 6, як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні №296/4177/22 1-кп/296/681/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання, яке призначено на 
04 жовтня 2022 року о 09 год. 30 хв. в залі №300-1 Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1.

Суддя С. В. Франчук

Литвинову Віктору Петровичу, 11.01.1968 року народження, необ-

хідно прибути 29 вересня 2022 року о 12 год. 00 хв. до Голосіївського 

районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхі-

на, 14-А, каб. 13 (головуючий суддя Токман Ю. Ф.) для участі в підго-

товчому судовому засіданні у справі № 752/16514/18 за його обвину-

ваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 

ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Звольського 
Вадима Володимировича, 1964 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбу-
деться 04 жовтня 2022 року о 14.30 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов›язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Веселова Ан-
тона Петровича, 21.09.1987 р.н., уродженця м. Донецьк, зареєстрова-
ного за адресою Донецька обл., м. Вугледар, вул. 13-ти Десантників, 33, 
кв. 40, як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/1291/22 
1-кп/296/574/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судо-
ве засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 05 
жовтня 2022 року на 15 год. 30 хв. та в судове засідання, призначене на 10 
жовтня 2022 р. на 10 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає в якості обвинуваченого Михайлова Віталія Володи-

мировича в судове засідання, яке відбудеться 03 жовтня 2022 року  

о 15 год. 30 хв. в залі судового засідання 2-Б-1 по кримінальному про-

вадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Володимировича за 

ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Інна ЗІНЕВИЧ

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурла-
ку Олександра Максимовича, 18.02.1977 р.н., уродженця м. Бер-
дичева Житомирської області, як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в су-
дове засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призна-
чено на 05 жовтня 2022 р. на 14 год. 00 хв. та на 17 жовтня 2022 р. 
на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106. 
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської об-
ласті, сповіщає про відкриття спадкових справ після померлих:

- Єфімової Любові Кіндратівни, дата смерті 27 червня 2022 рік;
- Питишко Марії Юріївни, дата смерті 18.12.2021 рік;
- Крепак Юлії Іванівни, дата смерті 07.08.2018 рік; 
- Мартинець Ганни Павлівни, дата смерті 17.06.2020 рік;
- Шепеті Григорія Петровича, дата смерті 28.02.2022 рік;
- Котенко Надії Луківни, дата смерті 06 вересня 2021 рік;
- Проскурні Миколи Арсентійовича, дата смерті 27 серпня 2021 рік;
- Логвина Павла Нестеровича, дата смерті 04 жовтня 2021 рік.
Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Ца-
ричанка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15,  тел.0569031468.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Степанченку Івану Володимировичу, 20.07.1988 р.н, на підставі ст. ст. 36, 135, 
276, 277, 278 КПК України повідомлено про те, що він підозрюється у добровіль-
ному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організа-
ційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному 
органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме в окупацій-
ній адміністрації держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою 
осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 
ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. 

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

Прокурор у кримінальному провадженні № 42022000000001158 
Яків СЛІСАРЕНКО

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри
Відповідно до ст. ст. 111,112, 276-278 та глави 11 КПК України по-

відомляю, що 23 вересня 2022 року в кримінальному провадженні 
№42022000000000366 від 06.03.2022 за підозрою у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 1111 КК 
України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
громадянин України Філіпчук Павло Ігорович, 05.07.1983 р.н., підо-
зрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 111 та ч. 5 ст. 1111  КК України.

Повідомлення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 253 КПК України, та на виконан-

ня доручення прокурора від 23.09.2022 повідомляю, що в ході розслі-
дування кримінального провадження №42022000000000366, стосовно 
громадянина Філіпчука П.І. проводилась негласні слідчі (розшукові) 
дії, а саме: в порядку ст. 263 КПК України, в порядку ст. 269 КПК Укра-
їни, в порядку ст. 264 КПК України, внаслідок чого тимчасово були об-
межені Ваші конституційні права.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування  

та про відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження  
№ 42022000000000366 від 06.03.2022.

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Філіпчук Пав-
ло Ігорович, 05.07.1983 року народження, про те, що 27.09.2022 
спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000366 від 06.03.2022, в якому Вам повідомлено про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 111 та ч. 5 ст. 111-1 КК України — завершено. 

Ви маєте право на ознайомлення з наявними матеріалами досудово-
го розслідування щодня до 30.09.2022 з 09.00 до 18.00 години у примі-
щенні, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Українська, 57, 
а також для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування та відібрання розписки про їх отримання. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Філіп-

чук Павло Ігорович, 05.07.1983 р.н., зареєстрований за адресою:  
Херсонська область, м. Каховка, вул. Першотравнева, буд. 31, про-
живає за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. І. Золіна, 
буд. 25, кв. 13, Вам, як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№42022000000000366 від 06.03.2022 у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 111 ч. 5 ст. 111-1 КК України, необхідно з’явитись 28, 29, 30 
вересня 2022 року з 09.00 до 17 .00 до слідчого відділу УСБУ в Херсон-
ській області, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Українська, 57, для вико-
нання вимог ст. 290 КПК України, а саме вручення Вам повідомлення 
про завершення спеціального досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинуваль-
ного акта, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання 
розписки про їх отримання. Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимоно-
польного комітету України повідомляє, що на офіційному вебсайті 
Антимонопольного комітету України https://southeastmtv.amcu.gov.ua/
timeline?&type=posts&category_id=69 (субсайті Відділення «До уваги 
суб’єктів господарювання») розміщено інформацію про прийняті роз-
порядження про початок розгляду справ щодо:

ТОВ «Аграрій», ідентифікаційний код юридичної особи 30168625, 
місцезнаходження: вул. Республіканська, будинок 9 а, кімната 313,  
м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.; ТОВ «Контал», ідентифікацій-
ний код юридичної особи 24986342, місцезнаходження: вул. Республі-
канська, будинок 9 а, кімната 408, м. Кам’янське, Дніпропетровська 
обл.;

ФОП Баракат Яна Євгеніївна, РНОКПП 3171222328; місцезнахо-
дження: вул. Революційна, буд. 47, кв.10,  м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл.; ПП «Люксор — М», ідентифікаційний код юридичної 
особи 36725085; місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 25, кім. 25, 
м. Зеленодольськ,  Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл.;  

ФОП Беляєв Максим Олександрович, РНОКПП 3229323393, місцез-
находження: вул. Патріотів України, буд. 99, кв.48, м. Нікополь, Дніпро-
петровська обл.; ФОП Перескок Іван Іванович, РНОКПП 3174810490, 
місцезнаходження: вул. Тополя, 2, буд. 33, кв. 62, м. Дніпро, 49040; 
ТОВ «ІТ Спецтехнології», ідентифікаційний код юридичної особи 
42794900; місцезнаходження: вул. Маршова, буд. 10, м. Кам’янське, 
Дніпропетровська обл.;ФОП Лісна Наталія Анатоліівна, РНОКПП 
3092500829, місцезнаходження: просп. Дружби Народів, буд. 63А,  
кв. 34, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.;

ФОП Бондаренко Володимир Олександрович, ідентифікаційний 
код 1789967291, місцезнаходження: вул. Українська, буд. 14, кв. 17, 
м. Енергодар, Запорізька обл., 71500; ФОП Щербакова Тетяна Ми-
колаївна, ідентифікаційний код 2045012126, місцезнаходження: вул. 
Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 8, кв. 105, м. Енергодар, Запорізька 
обл., 71504; ФОП Вардугін Віктор Васильович, ідентифікаційний код 
3257910350, місцезнаходження: бульвар Каштановий, буд. 7, кв. 7,   
м. Енергодар, Запорізька обл., 71504  та ФОП Політова Оксана Воло-
димирівна, ідентифікаційний код 3030216928, місцезнаходження: вул. 
Набережна, буд. 14, кв. 37, м. Енергодар, Запорізька обл., 71502.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області повідо-
мляє про зміну обвинувачення в суді 01.09.2022 та викликає як обви-
нуваченого та цивільного відповідача Волошина А.В. 16.10.1975 р.н., 
для розгляду кримінального провадження №12020240210000292 від 
18.05.2020 за ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України на 14 год. 30 хв. 
07.10.2022 за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка, 
Хмельницька область. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки об-
винуваченого до суду дане оголошення вважатиметься належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя Козачук С. В.
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