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Горевиявлення 
ФЕЙКОРЕНДУМ. Окупанти запевняють про начебто «вибір» людей на користь рф навіть  
на тих територіях, де в них горить земля під ногами

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

За попередніми підсумками 
кількаденного так званого во-

левиявлення на тимчасово окупо-
ваних територіях України, «За-

порожна» область навіть обігна-
ла «Лаоську республіку», яка має 
солідний досвід організації тако-
го блюзнірства. Ця недавня обмов-
ка міністра закордонних справ рф 
з трибуни ООН досить влучно по-
казує примітивну і взагалі тупу 

загарбницьку сутність фейкорен-
думу. Бо весь світ переконався: лі-
дери кремля навіть не спроможні 
запам’ятати і бодай правильно на-
звати українські регіони, які вони 
марять «приєднати». Тоді що во-
ни можуть знати про справжні на-

строї і ставлення людей до росії 
та її керівників, малюючи астро-
номічні цифри кількості учасни-
ків псевдореферендуму та голоси 
за?  Утім, багаторічний досвід «ви-
борів» в рф нагадує: такими дріб-
ницями, як позиція людей, у мо-

скві ніколи не переймалися. А то-
му брехорендум чи фейкорендум 
в ОРДЛО та на окупованих тери-
торіях Запорізької і Херсонської 
областей організатори пере-
творили на цинічний фарс, 
цирк та брутальне шоу.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР КУБРАКОВ:

«Важливо, щоб така 
ізоляція була тотальна  

 і росія не мала змоги 
впливати на роботу 
жодної міжнародної 

організації».

Експорт рятує 
торговельний баланс

ЕКОНОМІКА. У вересні обсяг українського експорту у гро-
шовому еквіваленті зріс більш ніж на 23% порівняно із серпнем 
цього року. Минулого місяця українські підприємства експорту-
вали за кордон продукції на 4 мільярди 144 мільйони доларів. 
Для порівняння: у серпні цей показник становив 3 мільярди 363 
мільйони доларів. Це найкращий результат з лютого 2022 року.

Зріс обсяг українського експорту і в кількісному еквівален-
ті. Якщо у серпні обсяг української продукції, вивезеної за кор-
дон, становив 7,29 мільйона тонн, то у вересні зріс на 32% — 
до 9,66 мільйона тонн.

Завдяки цьому у вересні покращився показник сальдо тор-
говельного балансу — обсяг імпорту перевищував обсяг екс-
порту всього на 354 мільйони доларів, тоді як у серпні від’ємне 
сальдо торговельного балансу становило 1 мільярд 53 мільйо-
ни доларів.

Що стосується структури українського експорту, то найбіль-
шу частку становлять зернові, соняшникова олія, електроенер-
гія та продукція гірничо-металургійного комплексу. 

655 000 
дошкільнят нині навчаються  

у дитсадочках, серед них майже  
19 700 — з внутрішньо переміщених осіб

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль розповів, за якими напрямами  
вели підготовку до опалювального сезону  

Уряд попрацював  
над тим, щоб стабільно 
пройти цю зиму

Міністр інфраструктури про виключення рф з Ради 
Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)
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4-5 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Як Україні сповна скористатися своїм історичним  
шансом і найефективніше  конвертувати підтримку 
й довіру міжнародних партнерів, –– в аналітичному 
матеріалі «Урядового кур’єра» 6 

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 30 вересня 2022 року «Щодо дій України 
у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території 
нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного 
простору, України та відновлення її територіальної цілісності»
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ДОКУМЕНТИ

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

Бикадоров Олександр Вікторович, 28.09.1985 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосов-
но Вас 03.10.2022 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 зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в 
організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у даному 
кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Бикадорова О. В.

Бикадоров Олександр Вікторович, 28.09.1985 року народження, зареє-
строване місце проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Донська, 
буд. 22, кв. 33, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.10.2022, з 09:00 до 18:00 10.10.2022, з 
09:00 до 18:00 11.10.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької облас-
ної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер телефону 
+380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручен-
ня Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих 
дій, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесеному до 
ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених 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 судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної 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 державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Білялов Рінат Алійович, 20.10.1969 року народження, відповідно до 
ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.10.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінальних 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 зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в 
організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у даному 
кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Білялова Р. А.

Білялов Рінат Алійович, 20.10.1969 року народження, зареєстроване 
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 
б. 31, кв. 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.10.2022, з 09:00 до 18:00 10.10.2022, з 
09:00 до 18:00 11.10.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької облас-
ної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер телефону 
+380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручен-
ня Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих 
дій, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесеному до 
ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених 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 судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної 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 державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Серьоженко Олександр Анатолійович, 17.03.1965 року народження, від-
повідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосов-
но Вас 03.10.2022 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 зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в 
організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

З моменту публікації даного повідомлення Ви є підозрюваним у даному 
кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Серьоженка О. А.

Серьоженко Олександр Анатолійович, 17.03.1965 року народження, за-
реєстроване місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Велет-
ня, б. 45, кв. 16, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.10.2022, з 09:00 до 18:00 10.10.2022, 
з 09:00 до 18:00 11.10.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької об-
ласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер теле-
фону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для 
вручення Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю 
слідчих дій, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесе-
ному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених 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 судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної 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 державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області 

Борзило А. В. за погодженням із начальником Курахівського відділу Покровської окружної прокуратури Жамбровським 
І.С. у кримінальному провадженні №12022052690000400 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінально-
го правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:
Склярову Тимофію Олександровичу, 29.01.1972 р.н., уродженцю м. Ківіллі Естонія, громадянину України, українцю, з 

середньою спеціальною освітою, не працюючому, не судимому, який проживає за адресою: Донецька область, Покров-
ський район, смт. Олександрівка, вул. Шевченка 79, про підозру в участі у складі не передбаченого законами України 
збройного формування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 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-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Скляров Тимофій Олександрович, 20.01.1972 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК 

України, викликається 05.10.2022 о 09:00 годині, 06.10.2022 о 09:00 годині, 07.10.2022 о 09:00 годині, до слідчого відді-
лення відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, розташованого за адре-
сою: Донецька область, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, буд. 20а, для отримання письмового повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260  КК України, для допиту в якос-
ті підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні №12022052690000400 від 03.08.2022.

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.

ПРО ЛІКВІДАЦІЮ  
Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор-
мувань 26.09.2022 року внесені відомості щодо державної реєстрації рішення про припинення юридич-
ної особи в результаті ліквідації Волинського обласного управління лісового та мисливського господар-
ства (код ЄДРПОУ: 35213572).

Ліквідація органу визначена постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2022 року № 1003 
«Деякі питання реформування управління лісової галузі», наказу Державного агентства лісових ресур-
сів України від 23.09.2022 № 733 «Про утворення комісій з ліквідації територіальних органів Державно-
го агентства лісових ресурсів України».

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Волинського обласного управління лісового та мис-
ливського господарства cтановить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення стосов-
но ліквідації.

Голова Комісії з ліквідації Волинського обласного управління лісового та мисливського  
господарства — Войцеховський Руслан Ростиславович 

Дніпровський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Лукашева Ігоря Михайловича, 
13.06.1962 року народження, що проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Радіонова, буд. 
8, в судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Лукашева Ігоря Михайловича у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться о 15 год. 00 хв. 06 жовтня 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, буд. 5, каб. 105. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Сазонова М. Г.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 вересня 2022 р. № 1102 
Київ

Про внесення змін до Порядку спрямування  
коштів державного дорожнього фонду

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р.  № 1085 (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 6,ст. 249; 2019 р., № 25, ст. 881; 2021 р., № 38,  
ст. 2284), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 вересня 2022 р. № 1102

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку спрямування коштів  

державного дорожнього фонду
1. У пункті 2:
1) у підпункті 6 слова і цифри «у 2021 році» замінити словами і цифрами «у 2021 

та 2022 роках»;
2) доповнити пункт 2 підпунктами 8 і 9 такого змісту:
«8) впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використан-

ня автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною 
масою більше 12 тонн, у тому числі шляхом поповнення статутного капіталу дер-
жавного підприємства, що входить до сфери управління Укрінфрапроекту, як виня-
ток у 2022 році;

9) забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів як виня-
ток у 2022 році.».

2. Пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
«за бюджетними програмами щодо спрямування коштів за напрямами, визначе-

ними підпунктами 6 та 9 пункту 2 цього Порядку, — Мінінфраструктури;
за бюджетними програмами щодо спрямування коштів за напрямом, визначеним 

підпунктом 8 пункту 2 цього Порядку, — Укрінфрапроект.».
3. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
«належать до сфери управління Укрінфрапроекту та одержують кошти для впро-

вадження, утримання та розвитку системи збору плати за використання автомобіль-
них доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 
12 тонн;

виконують функції із забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплав-
них шлюзів.».

4. Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
«5 відсотків — за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку 

(крім 2021 та 2022 років), у 2021 році — за напрямами, визначеними підпунктами 6 і 

7 пункту 2 цього Порядку, а у 2022 році — за напрямами, визначеними підпунктами 
5, 6, 8 та 9 пункту 2 цього Порядку.». 

5. В абзаці першому пункту 16 слова і цифри «крім 2021 року» замінити словами 
і цифрами «крім 2021 та 2022 років».

6. Доповнити Порядок пунктом 162 такого змісту:
«162. У 2022 році обсяг бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпункта-

ми 5, 6, 8 та 9 пункту 2 цього Порядку, розраховується за формулою:
БР = Д1 х 5/100.

Спрямування зазначених бюджетних коштів  здійснюється на:
фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відпо-

відно до абзацу третього пункту 16 цього Порядку — 40 відсотків;
впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використання ав-

томобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою 
більше 12 тонн, у тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного 
підприємства, що входить до сфери управління Укрінфрапроекту, в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку — 30 відсотків;

забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів у встанов-
леному Кабінетом Міністрів України порядку — 20 відсотків;

оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізнич-
ної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень у встановленому Кабіне-
том Міністрів України порядку — 10 відсотків.

У 2022 році залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спе-
ціального фонду державного бюджету, передбачених на здійснення заходів, визна-
чених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, який утво-
рився на 1 січня 2021 р. та не використаний у 2021 році, спрямовується на фінансо-
ве забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до аб-
зацу третього пункту 16 цього Порядку.

У 2022 році залишок коштів, джерелом формування яких у 2021 році були над-
ходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення за-
ходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, 
який утворився на 1 січня 2022 р., спрямовується на оновлення рухомого складу для 
перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку 
пасажирських перевезень у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 вересня 2022 р. № 1103 
Київ

Про внесення змін до пункту 4  
Положення про Державну службу 

України з питань праці 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офі-
ційний вісник України, 2015 p., № 21, ст. 584), такі зміни:

у підпункті 52 слова «а також анулює видані дозволи і ліцензії» виключити;
доповнити пункт підпунктом 521 такого змісту:
«521) анулює видані дозволи та ліцензії з підстав, визначених законами України, 

та у разі застосування до суб’єкта господарювання санкції, передбаченої пунктом 6 
частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», в порядку, визначеному Зако-
ном України «Про санкції»;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 вересня 2022 р. № 1104 
Київ

Про внесення змін у додаток 1 до постанови  
Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 р. № 274 та визнання такими,  
що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 р. № 274 «Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-
прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 33, ст. 1110; 2021 р., № 63, ст. 3975, № 94, ст. 6072; 2022 р., № 56,  
ст. 3321) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1069 «Про утворення 

Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення зако-
нодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних 
заходів (санкцій)» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3333);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2021 р. № 340 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1069» (Офіцій-
ний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1919).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 вересня 2022 р. № 1104 

ЗМІНИ,  
що вносяться у додаток 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274

1. Пункт 11 після абзацу вісімдесятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«координації роботи з формування та реалізації державної санкційної політики;».
У зв’язку з цим абзац вісімдесят перший вважати абзацом вісімдесят другим.
2. Абзац двадцять третій пункту 2 виключити.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                  05 жовтня 2022 року

Старший слідчий 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Кожановський Віталій Миколайович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22022130000000533 від 27.09.2022 та встановивши наявність достатніх до-
казів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Ліцоєва Андрія Вікторовича, 06.02.1967 року народження, громадянина Укра-

їни, уродженця м. Луганськ Луганської області, зареєстрованого та прожива-
ючого за адресою: м. Луганськ, кв. 50 річчя Жовтня, буд. 16, кв. 17 про підо-
зру у вчиненні умисних дій 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 правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного ре-
ферендуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрюваний  Лі-

цоєв Андрій Вікторович, 06.02.1967 року народження, громадянин України, уро-
дженець м. Луганськ Луганської області, зареєстрований та проживаючий за 
адресою: м. Луганськ, кв. 50 річчя Жовтня, буд. 16, кв. 17, на 09.10.2022 о 10 
год. 00 хв., на 10.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 11.10.2022 о 10 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевчен-
ка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для допиту як підозрюваної, про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22022130000000533 від 27.09.2022 за підозрою Ліцоєва А.В. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 с. 110 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спе-
ціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро               05 жовтня 2022 року

Старший слідчий 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Кожановський Віталій Миколайович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22022130000000536 від 27.09.2022 та встановивши наявність достатніх до-
казів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України,, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Фарахову Олену Євгенівну, 31.12.1984 року народження, громадянку Укра-

їни, уродженку м. Луганськ Луганської області, зареєстровану та проживаючу 
за адресою: м. Луганськ, кв. Ленінського комсомолу, буд. 3, кв. 4 про підозру 
у вчиненні умисних дій 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 правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного ре-
ферендуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрювана  Фа-

рахова Олена Євгенівна, 31.12.1984 року народження, громадянка України, уро-
дженка м. Луганськ Луганської області, зареєстрована та проживаюча за адре-
сою: м. Луганськ, кв. Ленінського комсомолу, буд. 3, кв. 4, на 09.10.2022 о 10 
год. 00 хв., на 10.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 11.10.2022 о 10 год. 00 хв. до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, для допиту як підозрюваної, проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22022130000000536 
від 27.09.2022 за підозрою Фарахової О.Є. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 с. 110 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спе-
ціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                05 жовтня 2022 року

Старший слідчий 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях Кожановський Віталій Миколайович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№22022130000000527 від 27.09.2022 та встановивши наявність достатніх до-
казів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 
278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Вокалову Ліну Анатоліївну, 06.05.1961 року народження, громадянку Украї-

ни, уродженка м. Богодухов Харківської області, зареєстровану та проживаючу 
за адресою: м. Луганськ, площа Героїв ВОВ, буд. 2, кв. 7 про підозру у вчинен-
ні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на 
порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змо-
вою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного референдуму 
на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Гене-
рального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://
www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрювана  Во-

калова Ліна Анатоліївна, 06.05.1961 року народження, громадянка України, уро-
дженка м. Богодухов Харківської області, зареєстрована та проживаюча за адре-
сою: м. Луганськ, площа Героїв ВОВ, буд. 2, кв. 7, на 09.10.2022 о 10 год. 00 хв., 
на 10.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 11.10.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дні-
пропетровська область, для допиту як підозрюваної, проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22022130000000527 
від 27.09.2022 за підозрою Вокалової Л. А. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 с. 110 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані уст. ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спе-
ціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається Черепня 
Олег Миколайович, 08.08.1990  р.н., проживаючий за адресою: Луган-
ська область, Сєвєродонецький район, с. Червонопопівка, пров. Зеле-
ний, буд. 2, на 09.10.2022 о 10:00, на 10.10.2022 о 10:00,  на 11.10.2022 
о 10:00 до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місцерозта-
шуванням за адресою: вул. Москворецька, 19, м. Кам’янське Дніпропе-
тровської області, до заступника начальника відділу нагляду за додер-
жанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочин-
ністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліці-
єю України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транс-
національною злочинністю Луганської обласної прокуратури Рибалкіна 
Віталія Олеговича (каб. 512), для отримання письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінально-
му провадженні № 22022130000000309 від 22.07.2022 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні у процесуально-
му статусі підозрюваного.

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

Прокурор у кримінальному провадженні Віталій РИБАЛКІН

Повідомлення про підозру
03.10.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000079 від 

20.03.2022 складено про підозру Мандичеву Олександру Георгійови-
чу, 03.06.1969 р.н., уродженцю м. Василівка, Василівського району, За-
порізької області, громадянину України, українцю, який зареєстрова-
ний за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василів-
ка, вул. Першотравнева, буд. 8, про те, що він обґрунтовано підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України по-
сади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у не-
законних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у 
тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Мандичева Олек-

сандра Георгійовича, 03.06.1969 р.н., уродженця м. Василівка, Васи-
лівського району, Запорізької області, громадянину України, україн-
цю, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, Василівський 
район, м. Василівка, вул. Першотравнева, буд. 8, для проведення слід-
чих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22022080000000079 від 20.03.2022, на 09 год. 00 хв. 06.10.2022 у 
кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ  
в Запорізькій області В. Дмитрів

Повідомлення про підозру
03.10.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000079 

від 20.03.2022 складено про підозру Бідняку Вячеславу Васильовичу, 
14.05.1965 р.н., уродженцю м. Дніпро, громадянину України, українцю, 
який зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 
52, кв. 48, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — 
добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з вико-
нанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах вла-
ди, 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 рубриці «Повістки про виклик» за 
посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Бідняка Вячес-

лава Васильовича, 14.05.1965 р.н., уродженця м. Дніпро, громадянина 
України, українця, який зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Ве-
лика Діївська, буд. 52, кв. 48, для проведення слідчих дій за участю Вас 
як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000000079 
від 20.03.2022, на 10 год. 00 хв. 06.10.2022 у кабінет № 111 слідчого від-
ділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ  
в Запорізькій області В. Дмитрів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
03.10.2022 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівником у кримінально-

му провадженні — прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 22022080000000156 від 
15.04.2022 складено повідомлення про підозру Баранник Олені Юріївні, 06.11.1989 р. н, уродженці м. Запоріжжя, українці, грома-
дянці України, з вищою освітою, заміжній, яка є матір’ю двох неповнолітніх дітей 2013 та 2018 р.н., до 13.05.2022 працювала го-
ловним спеціалістом з реєстрації місця проживання відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Поло-
гівської міської ради Запорізької області, зареєстровану за адресую: Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Семенівка, вул. Зарічна,  
б. 80, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст. 480 КПК України, ра-
ніше не судимій у кримінальному провадженні №22022080000000156 від 15.04.2022 про те, що вона обґрунтовано підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином Украї-
ни посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово оку-
пованій території.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про 
виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua.

У зв’язку з викладеним слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Баранник Олену Юріївну, 06.11.1989 р.н., громадян-
ку України, українку, зареєстровану за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Семенівка, вул. Зарічна, б. 80, для отримання 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та допи-
ту як підозрюваної у кримінальному провадженні №22022080000000156 від 15.04.2022, на 18 год. 00 хв. 06.10.2022, у кабінет №115 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович, який наро-
дився 22 квітня 1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 81, та обви-
нувачений Джуган Михайло Петрович, який народився 30 квітня 1974 року, зареєстрований за 
адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Усть-Чорна, вул. Калініна 33, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 13.10.2022 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин, 27.10.2022 року об 11 годині 00 хвилин, 03.11.2022 року о 10 годині  
00 хвилин, в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

Суддя Віктор Попревич

Голосіївський районний суд міста Києва викликає Прудникову Ніну Дмитрівну, 08.12.1958 
р.н., останнє відоме місце проживання: АРК, м. Севастополь, вул. Паршина, 15, кв. 6, в якості 
обвинуваченої за ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному провадженні № 22022011000000018 
для участі в підготовчому судовому засіданні, яке призначене на 12.10.2022 року о 14:20 в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал судового засідан-
ня № 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваченої в судове засідання є обов’язкова. Наслідки 
неявки викладені у ст. 139 КПК України.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва від 20.09.22.08.2022 року ФАРІНУ Не-
лю Юріївну визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України  
(в редакції Законів № 1183-VII від 08 квітня 2014 року та № 1689-VII від 07 жовтня 2014 ро-
ку), за якою призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіс-
кацією всього належного їй майна.

Суддя Анатолій ЯСЕЛЬСЬКИЙ

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійовича для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000002193 від 17.11.2017 року, відносно Сумуліді Миколи Георгійо-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
відбудеться 07.10.2022 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 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 провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. О. Жмудь

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт  у кримінально-
му провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року за  
№ 42017160000001295 відносно Шпінова Олександра Дмитровича, 10.02.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до вимог ст. 135, 323, 297-5 КПК України, обвинуваченому Шпінову Олександру Дмитровичу, 
10.02.1975 року народження, проживаючому: м. Одеса, пров. Каркашадзе, 3/1, кв. 66, необхідно з’явитися в судо-
ве засідання, яке відбудеться 12.10.2022 року о 10 год. 35 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал 
судових засідань №107.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-

вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Ілля ЛОНСЬКИЙ 

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
Повістка про виклик до суду обвинуваченого, Маркова Ігоря Олеговича, який народився 18 січня 1973 ро-

ку, мешкає за адресою: Одеська область, с. Мізікевича, ж/м «Дружний», вул. Нова, буд. 12, відповідно до ви-
мог ст. ст. 297-5, 323 КПК України, для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в 
порядку спеціального судового провадження стосовно Маркова Ігоря Олеговича, обвинуваченого у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 3,  ст. 109, ч. 2 ст. 258-2, та ч. 1  
ст. 161 КК України, яке відбудеться 11.10.2022 року о 14 год. 30 хв., 27.10.2022 року о 14 год. 30 хв., 15.11.2022 
року о 14 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань № 219. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Лариса ПЕРЕВЕРЗЕВА
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ОГОЛОШЕННЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Президії НАМ України  
29 вересня 2022 р. № 6/40-09

Оголошення про конкурс на заміщення посади директора  
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Національна академія мистецтв України оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту проблем сучас-
ного мистецтва НАМ України. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мо-
вою, мають науковий ступінь доктора наук з культурології, мистецтвознавства або доктора філософії гуманітарного на-
пряму, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, а та-
кож високі моральні якості та організаторські здібності.

Право висунення кандидатури на посаду директора Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України мають Пре-
зидія НАМ України, дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ України, вчені ради науково-дослідних інсти-
тутів НАМ України, колективи наукових відділів науково-дослідних інститутів НАМ України у формі письмового подання. 
Подання надсилаються до Президії НАМ України.

Кандидат на посаду директора Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України має бути визнаним вітчизняною 
науковою спільнотою у галузі культурології, мистецтвознавства, науковий доробок якого має вагоме теоретичне і прак-
тичне значення та проводить активну наукову і громадську діяльність.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 04 грудня 2022 року включно).
Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи: 
· заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАМ України;
· особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
· автобіографію;
· копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
· довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Поряд-

ку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

· довідку про наявність або відсутність судимості;
· інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
· список наукових праць;
· копію паспорта, засвідчену претендентом;
· копію трудової книжки;
· копію ідентифікаційного номеру платника податків;
· письмову згоду на обробку персональних даних.
Подані документи мають відповідати частині 3 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зі 

змінами.
Вибори відбудуться 20 грудня 2022 року у приміщенні Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.
Документи подавати за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 20, Президія НАМ України, кімната 9.
Телефон для довідок: (044) 486-31-36.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                          05 жовтня 2022 року  
Слідчий 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією ум. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 

в Донецькій та Луганській областях Овдієнко Ярослав Олегович за погодженням з прокурором у кримінальному прова-
дженні — заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування те-
риторіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням зако-
нів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинніс-
тю Луганської обласної прокуратури Ткачуком Андрієм Вячеславовичем, розглянувши матеріали кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000529 від 27.09.2022 та встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5  
ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:
 Паніну Ольгу Олександрівну, 15.06.1987 р.н., уродженку м. Антрацит Луганської області, яка зареєстрована та прожи-

ває за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 76, громадянку України про те, що вона підозрюєть-
ся у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встанов-
леного Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій терито-
рії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua 
у рубриці (розділі) «Повістки про виклик».

Письмове повідомлення про підозру склав та вручив: 
Слідчий 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Овдієнко Я. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
місто Дніпро                           05 жовтня 2022 року  
Підозрювана Паніна Ольга Олександрівна, 15.06.1987 р.н., громадянка України, зареєстрована та проживає за адре-

сою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 76, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні №22022130000000529 від 27.09.2022 до слід-
чого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Овдієнка Ярослав Олеговича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа 
Шевченка, буд. 7 на 09.10.2022 о 12:00 год., 10.10.2022 о 12:00 год., 11.10.2022 о 12:00 год. для проведення слідчих та 
процесуальних дій та вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК України, а також для допиту в якості підозрюваної, у зазначеному кримінально-
му провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість 
накладення грошового стягнення, застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, спеціаль-
ного судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: +38-066-846-81-54, lug.prok.office@gmail.com .

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро         05 жовтня 2022 року  
Слідчий 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській областях Овдієнко Ярослав Олегович розглянувши матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000531 від 27.09.2022 та встановивши наявність 
достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ: 
Снаговську Олександру Андріївну, 17.10.1993 р.н., уродженку смт. Калинове Луганської області, яка зареєстрована та 

проживає за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Краснооктябрська, буд. 16 про те, що вона підозрюється у вчи-
ненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua 
у рубриці (розділі)«Повістки про виклик».

Письмове повідомлення про підозру склав та вручив:
Слідчий 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Овдієнко Я. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
місто Дніпро         05 жовтня 2022 року  

Громадянка України Снаговська Олександра Андріївна, 17.10.1993 р.н., зареєстрована та проживає за адресою: Луган-
ська обл., м. Алчевськ, вул. Краснооктябрська, буд. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесу-
ального кодексу України викликається у кримінальному провадженні № 22022130000000531 від 27.09.2022 до слідчого 
1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Овдієнка Ярослав Олеговича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 
буд. 7 на 09.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022 о 10:00 год. для проведення слідчих та процесуальних дій та вручення пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК 
України, а також для допиту в якості підозрюваної, у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість 
накладення грошового стягнення, застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, спеціаль-
ного судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: +38-066-846-81-54, lug.prok.office@gmail.com .

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                         05 жовтня 2022 року  
Слідчий 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 

в Донецькій та Луганській областях Овдієнко Ярослав Олегович за погодженням з прокурором у кримінальному прова-
дженні — заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування те-
риторіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням зако-
нів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинніс-
тю Луганської обласної прокуратури Ткачуком Андрієм Вячеславовичем, розглянувши матеріали кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000519 від 27.09.2022 та встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5  
ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ: 
Суржан Тетяну Олександрівну, 04.04.1971 р.н., уродженку м. Рубіжне Луганської області, яка зареєстрована та прожи-

ває за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Лісника, буд. 43, громадянку України про те, що вона підозрюється 
у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій терито-
рії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua 
у рубриці (розділі) «Повістки про виклик».

Письмове повідомлення про підозру склав та вручив: 
Слідчий 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Овдієнко Я. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
місто Дніпро                          05 жовтня 2022 року  
Підозрювана Суржан Тетяна Олександрівна, 04.04.1971 р.н., громадянка України, зареєстрована та проживає за адре-

сою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Лісника, буд. 43, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні № 22022130000000519 від 27.09.2022 до слід-
чого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Овдієнка Ярослав Олеговича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа 
Шевченка, буд. 7 на 09.10.2022 об 11:00 год., 10.10.2022 об 11:00 год., 11.10.2022 об 11:00 год. для проведення слідчих 
та процесуальних дій та вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК України, а також для допиту в якості підозрюваної, у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість 
накладення грошового стягнення, застосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, спеціаль-
ного судового розгляду.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: +38-066-846-81-54, lug.prok.office@gmail.com .

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                                05 жовтня 2022 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матеріали кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022130000000530 від 27.09.2022 та встановивши на-
явність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.  5 ст. 111-1 КК 
України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ: 
Задираку Неллі Акопівну, яка народилася 24.08.1949 в Грузії, зареєстрована за адресою: Луганська обл., м. Рубіж-

не, просп. Кірова, б. 23, кв. 10, громадянку України про підозру в участі в організації незаконних референдумів на тим-
часово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у 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, 278 КПК України викликається підозрювана Задирака Неллі Акопівна, 24.08.1949 р.н., яка 

зареєстрована за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, просп. Кірова, буд. 23, кв. 10 на 09.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 
10.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 11.10.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропе-
тровська область, для допиту як підозрюваної, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22022130000000530 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України.

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

Телефон для зв’зку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро         05 жовтня 2022 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матеріали кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022130000000534 від 27.09.2022 та встановивши на-
явність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.  5 ст. 111-1 КК 
України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ: 
Мосіну Анну Михайлівну, яка народилася 27.10.1957 в м. Луганськ, зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Кро-

пивницького, 9, громадянку України про підозру в участі в організації незаконних референдумів на тимчасово окупованій 
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у 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, 278 КПК України викликається підозрювана Мосіна Анна Михайлівна, 27.10.1957 р.н., 

яка зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Кропивницького, буд. 9 на 09.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 10.10.2022 
о 10 год. 00 хв., на 11.10.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетров-
ська область, для допиту як підозрюваної, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №22022130000000534 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України.

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

Телефон для зв’зку: 0668468154.

Повідомлення про відкриття спадщини

02 липня 2022 року приватним нотаріусом Київського місько-
го нотаріального округу Погребняком Глібом Володимировичем 
була заведена спадкова справа після смерті КОТІКА СТЕПАНА ГЕ-
ОРГІЙОВИЧА, 08 лютого 1940 року народження, який помер 15 
червня 2022 року.

Прошу спадкоємців померлого звернутися до нотаріуса за 
адресою: місто Київ, вулиця Закревського, 27/2, для прийняття 
спадщини. тел.: (044)545-30-95.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального 
округу Яковлева І. М. повідомляє гр. ПАНЧЕНКО (дівоче пріз-
вище Мушинська) ЮЛІЮ БОЛЕСЛАВІВНУ 09.05.1968 р.н. та гр. 
СОЛОМКА (дівоче прізвище Мушинська) АЛЛУ БОЛЕСЛАВІВНУ 
05.11.1973 р.н., про відкриття спадщини після смерті батька, гр. 
МУШИНСЬКОГО БОЛЕСЛАВА ЙОСИПОВИЧА 24.08.1942 р.н, який 
помер 25.11.2021 року. Прошу протягом місяця з дати публікації  
прибути  до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 
буд.66,  тел. +380509943233.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка України Назарова Альо-
на Анатоліївна, 25.10.1977 р.н., о 09 годині 00 хвилин 10,11,12 жовтня 2022 до Сватівської окруж-
ної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. 
Соборна, 5-а, у кримінальному провадженні №22022130000000234 від 21.06.2022, для вручення 
письмового повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваної, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-

ду м. Дніпропетровська від 29.09.2022 (судова справа 
№ 201/7199/22) надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42022132580000089 від 29.06.2022 стосов-
но підозрюваного Сергієнка Владислава Євгенійовича, 
15.07.1994 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням 29.09.2022 слідчим суд-

дею рішення про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000089 від 29.06.2022 за ч. 7 ст. 111-1 
КК України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України, підо-
зрюваний Сергієнко Владислав Євгенійович, 15.07.1994 
року народження, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Половинки-
не, вулиця Биковського, 11, викликається 17.10.2022 
об 11:00, 18.10.2022 об 11:00, 19.10.2022 об 11:00, 
20.10.2022 об 11:00 до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м.Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, 
кім.131 (місце фактичного розташування) для допиту 
як підозрюваного, а також для проведення інших про-
цесуальних дій у вказаному кримінальному проваджен-
ні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим ча-
сом планується завершення досудового розсліду-
вання, Вам необхідно з’явитися 24.10.2022 об 11:00, 
25.10.2022 об 11:00, 26.10.2022 об 11:00, 27.10.2022 
об 11:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м.Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, кім.131 
(місце фактичного розташування) для отримання пові-
домлення про завершення досудового розслідування 
та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття ма-
теріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 42022132580000089 від 29.06.2022 та 
початку ознайомлення з ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу, накладення грошо-
вого стягнення, здійснення спеціального судового роз-
гляду.

Прокурор у кримінальному провадженні —  
перший заступник керівника Старобільської  
окружної прокуратури Луганської обласної  

прокуратури Євген СУКАЧ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Власенко Володимир Ва-

сильович, 18.11.1971 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бол-
гарська буд. 46 коп. 1, кв. 2, у відповідності до  
ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися в період часу з 10 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв. 07.10.2022, 10.10.2022 до Запорізької окруж-
ної прокуратури (вул. 37-го батальйону, 53, м. За-
поріжжя) для вручення Вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та допиту Вас в 
якості підозрюваного, у кримінальному провадженні 
№ 12022082230000223 від 26.05.2022.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокуро-
ра, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Украї-
ни, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Золотарьов Сергій Борисович, 

19.05.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Мендєлєєва 
буд.14, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 
10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 07.10.2022, 10.10.2022 
до Запорізької окружної прокуратури (вул. 37-го ба-
тальону, 53, м. Запоріжжя) для вручення Вам повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 
допиту Вас в якості підозрюваного, у кримінальному 
провадженні № 12022082230000223 від 26.05.2022.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокуро-
ра, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Украї-
ни, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Тюрін Костянтин Віталійо-

вич, 14.08.1971 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Геро-
їв України буд. 55 кв. 101, у відповідності до ст. ст. 
133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися в період часу з 10 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв. 07.10.2022, 10.10.2022 до Запорізької окруж-
ної прокуратури (вул. 37-го батальону, 53, м. Запо-
ріжжя) для вручення Вам повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та допиту Вас в 
якості підозрюваного, у кримінальному провадженні  
№ 12022082230000223 від 26.05.2022.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до прокуро-
ра, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК Украї-
ни, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрювана Сивоконь Наталія Вікторівна, 12 
червня 1978 року народження (місце реєстрації: Лу-
ганська область, Старобільський район, смт Новоп-
сков, вул. Карла Маркса, будинок 59, місце прожи-
вання: Луганська область, Старобільський район,   
с. Піски, вул. Колгоспна, будинок 3), на підставі ст.ст. 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Ки-
їв, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрюваній у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України на 09.10.2022 об 11:00 год. (для 
допиту та інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 62022100110000084 від 23.08.2022  
за ознаками вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України). 

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

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 необхід-
но з’явитись 07.10.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 
до кабінету № 20 третього слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Херсоні) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Мелітополі, до старшого слідчого Воронцова 
Андрія Володимировича, за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, вул. Грабовського, буд. 
1 (тел.+380958314816), для отримання письмового 
повідомлення про підозру та допиту у процесуаль-
ному статусі підозрюваного в рамках кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42014230270000032 від 
21.07.2014, за ознаками кримінального правопору-
шення, 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.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-

ребувають матеріали кримінального провадження, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року 
за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентино-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухва-
лою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 
2021 року постановлено здійснювати спеціальне су-
дове провадження у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володи-
мировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, 
громадянин України, 26.06.1975 року народження, 
уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської облас-
ті, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпро-
петровська обл., 52210, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 11 жовтня 2022 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупцій-
ного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, теле-
фон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимиро-
вич, громадянин України, 29.10.1963 року народжен-
ня, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської об-
ласті, зареєстрований та останнє відоме місце  про-
живання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається 
в судове засідання, яке відбудеться 11 жовтня 2022 
року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного 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 за-
собах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-

вадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням 
Цибульського Юрія Олександровича,  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 
ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 2,7 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове 
провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Цибульського Юрія Олександровича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1  
ст. 366 КК України.

У зв’язку з чим викликається Цибульський Юрій Олександрович, 29 березня 1962 року народження, гро-
мадянин України, який народився у м. Миколаєві, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 16, кв. 1, фактично проживає за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 20, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених 
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у судові засідання, які відбу-
дуться 14 жовтня 2022 року о 10.00 год., 07 листопада 2022 року о 10.00 год., 16 грудня 2022 об 11.00 год. у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Шкодін 
Я. В., судді: Дубас В. М., Федорак Л. М. 

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 колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінально-

му провадженні № 42015000000001955, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015, 
за обвинуваченням Агафонова Володимира Валерійовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

03.08.2022 прийняте рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно Агафонова 
Володимира Валерійовича; повістки про виклик обвинуваченого Агафонова В.В. та інформацію про процесу-
альні документи надсилати та публікувати відповідно до вимог ст. 323 КПК України.

Вищий антикорупційний суд у порядку ч.8 ст. 135, ч. 3 ст. 323 КПК України викликає в судові засідання 
Агафонова Володимира Валерійовича, 07.06.1970 по справі за обвинуваченням Агафонова Володимира Ва-
лерійовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2  
ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, які відбуватимуться у приміщенні Вищого  ан-
тикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, зал с/з № 4. Судові засідання призначені на: 
11.10.2022 на 08 год. 00 хв.; 13.10.2022 на 08 год. 00 хв.; 17.10.2022 на 08 год. 00 хв.; 21.10.2022 на 08 год. 15 
хв.; 31.10.2022 на 08 год. 15 хв.; 03.11.2022 на 08 год. 15 хв.; 04.11.2022 на 08 год. 15хв.; 09.11.2022 на 08 год. 
15 хв.; 10.11.2022 на 08 год. 15 хв.; 11.11.2022 на 08 год. 15 хв.; 17.11.2022 на 08 год. 15 хв.; 21.11.2022 на 08 
год. 15 хв.; 24.11.2022 на 08 год. 15 хв.; 29.11.2022 на 08 год. 15 хв.; 01.12.2022 на 08 год. 15 хв.

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

Головуючий суддя Віра МИХАЙЛЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного  

Рогожина В. С. у кримінальному провадженні № 42022131610000071 від 28.03.2022
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Петренко О. 

А. від 30.09.2022 (справа № 183/6009/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42022131610000071 від 28.03.2022 стосовно підозрюваного Рого-
жина Віталія Сергійовича, 10.02.1995 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 408 КК України. На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Рогожин В. С., викликаєтесь на 
08.10.2022, 09.10.2022, 10.10.2022 на 10 годину 00 хвилин до старшого слідчого Другого СВ (з дислокаці-
єю у м.Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Костюкова О. А. (м. Дніпро, проспект Га-
гаріна, б. 26, тел.096-063-73-27) для участі у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000071 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 408 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинуваль-
ного акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного  
Шуліка Я. І. у кримінальному провадженні № 42022131610000076 від 28.03.2022

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шибко В. С. 
від 28.09.2022 (справа № 183/6005/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42022131610000076 від 28.03.2022 стосовно підозрюваного Шулі-
ки Ярослава Івановича, 23.04.1991 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 408 КК України. На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Шуліка Я. І., викликаєтесь на 
08.10.2022, 09.10.2022, 10.10.2022 на 10 годину 30 хвилин до старшого слідчого Другого СВ (з дислокаці-
єю у м.Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Костюкова О. А. (м. Дніпро, проспект Га-
гаріна, б. 26, тел.096-063-73-27) для участі у допиті у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42022131610000076 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 408 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинуваль-
ного акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного Гречаного О. І. 
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України підозрюваний ГРЕЧАНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 14.02.1971 року 

народження, уродженець м. Старобільськ Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: 
Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, вул. Центральна, 56, громадянин України, викли-
кається на 10 год. 00 хв. 09.10.2022, на 11 год. 00 хв. 10.10.2022 та на 12 год. 00 хв. 11.10.2022 до старшого 
слідчого — криміналіста слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області Барабаша Олега Петрови-
ча (м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 21, каб. 310) для вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000203 від 
10.06.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК України.
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  

начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури Т. Рибизант

Повістка про виклик підозрюваної Комарової Н. В. 
На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України підозрювана КОМАРОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, 01.01.1975 року на-

родження, уродженка м. Луганська, зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Щорса, 24 кв. 
48, громадянка України, викликається на 10 год. 00 хв. 13.10.2022, на 11 год. 00 хв. 14.10.2022 та на 12 год. 
00 хв. 17.10.2022 до старшого слідчого — криміналіста слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській об-
ласті Барабаша Олега Петровича (м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 21, каб. 310) для вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022130000000112 від 06.05.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК України. 
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні —  

начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури Т. Рибизант



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ОГОЛОШЕННЯ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua

«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 
п’ятницю та суботу

Зам. № 88 490
Загальний тираж за жовтень 73 857

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї 
та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

14..19
4..9

14..19
4..9

14..19
4..9

15..20
6..11

14..19
4..9

температура

ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +4..+9 +14..+19 Черкаська +4..+9 +14..+19
Житомирська +4..+9 +14..+19 Кіровоградська +4..+9 +14..+19
Чернігівська +3..+8 +13..+18 Полтавська +3..+8 +13..+18
Сумська +3..+8 +13..+18 Дніпропетровська +4..+9 +14..+19
Закарпатська +4..+9 +13..+18 Одеська +6..+11 +15..+20
Рівненська +4..+9 +14..+19 Миколаївська +5..+10 +14..+19
Львівська +4..+9 +14..+19 Херсонська +6..+11 +15..+20
Івано-Франківська +4..+9 +14..+19 Запорізька +4..+9 +14..+19
Волинська +4..+9 +14..+19 Харківська +4..+9 +14..+19
Хмельницька +4..+9 +14..+19 Донецька +4..+9 +14..+19
Чернівецька +4..+9 +14..+19 Луганська +3..+8 +13..+18
Тернопільська +4..+9 +14..+19 Крим +7..+12 +15..+20
Вінницька +4..+9 +14..+19 Київ +7..+9 +16..+18

Укргiдрометцентр

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

повідомляю, що 03.10.2022 у кримінальному провадженні 
№ 42022010000000065 від 30.05.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, 
складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Риндін 
Дмитро Олександрович, 01.03.1977 р.н., громадянин РФ, підозрюєть-
ся у організації та керівництві порушенням порядку в’їзду на тимча-
сово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння 
шкоди інтересам держави, вчиненому повторно за попередньою змо-
вою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, 
ч. 2 ст. 332-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Риндіну Дмитру Олександровичу, 01.03.1977 року народження, гро-

мадянину РФ, уродженцю РФ, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 
КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 
17 год. 00 хв. 10.10.2022 до слідчого управління Головного управління 
СБ України в Автономній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, 
буд. 14а) для повідомлення Вам про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1 КК України 
та участі в слідчих та процесуальних діях у кримінальному проваджен-
ні № 42022010000000065 від 30.05.2022. Поважні причини неприбут-
тя та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у то-
му числі можливість застосування приводу та здійснення спеціального 
досудового розслідування.

Повістка про виклик
Бугарь Артем Олександрович 05.07.1987 року народження, якому вису-

нуто обвинувачення у вчиненні кримінального проступку, передбаченого 
ст. 296 КК України (справа № 632/2325/18, пр. № 1-кп/632/5/22), відповідно 
до вимог ст.135, 323 КПК України викликається у судове засідання, яке від-
будеться 12.10.2022 року о 13:30 в залі судових засідань Первомайського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою м. Первомайський, 3 
м-н, 1-А, для участі в судовому засідання в якості обвинуваченого.    

Суддя Олена Журавель

Повістка про виклик
Свєркунов Петро Геннадійович, 13.11.1980 року народження, якому ви-

сунуто обвинувачення у вчиненні кримінального проступку, передбачено-
го ст. 395 КК України (справа № 632/1028/18, пр. № 1-кп/632/42/22), відпо-
відно до вимог ст.135, 323 КПК України викликається у судове засідання, 
яке відбудеться 12.10.2022 року о 13:00 в залі судових засідань Первомай-
ського міськрайонного суду Харківської області за адресою м. Первомай-
ський, 3 м-н, 1-А, для участі в судовому засідання в якості обвинуваченого.    

Суддя Олена Журавель

20 жовтня 2022 року о 10.00 год. 

в приміщенні Третьої білоцерківської державної нотаріальної 

контори за адресою: вул. Павліченко, буд. 65а, м. Біла Церква, 

Київська область, відбудеться оформлення спадкових прав 

на майно померлої 23 вересня 2021 року Мацкевич Антоніни 

Юхимівни. Просимо всіх осіб, які мають право на спадкування, 

звернутися до держнотконтори з питань оформлення спадщини.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Шпигун Сергій Вікторович, 26.01.1989 р.н., у 
відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 62022050020000323 
від 11.07.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній 
зраді, а саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, оборо-
ноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України 
шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Шпигун Сергій Вікторович, 26.01.1989 р.н., від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 11 та 12 
жовтня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000323 від 11.07.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Крикунов Захар Вадимович, 15.02.2002 р.н., у 
відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 62022050020000331 
від 11.07.2022  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній 
зраді, а саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, оборо-
ноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України 
шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умо-
вах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Крикунов Захар Вадимович, 15.02.2002 р.н., 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 11 та 
12 жовтня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000331 від 11.07.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Романенко Денис Олександрович, 14.04.1989 
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 
62022050020000339 від 11.07.2022 у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, 
тобто у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недо-
торканості, обороноздатності, державній, економічній та інформацій-
ній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Романенко Денис Олександрович, 14.04.1989 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 11 
та 12 жовтня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000339 від 11.07.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Пономаренко Євген Олександрович, 23.04.1984 
р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, 
Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000340 від 11.07.2022  у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Пономаренко Євген Олександрович, 23.04.1984 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 10, 11 
та 12 жовтня 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000340 від 11.07.2022 у якості підозрюваного. Поваж-
ні 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 місті Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно  
підозрюваного Гузь А. В.

Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська від 28.09.2022 (справа № 204/7847/22, провадження  
№ 1-кс/204/1792/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000637 від 
15.07.2022 стосовно  Гузь Анатолія Володимировича, 23.08.1981 р.н., пі-
дозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Гузь А. В.  при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Підозрюваний Гузь Анатолій Володимирович, 23.08.1981 р.н., у відпо-

відності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися  
17.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022 о 09:00 до слідчого управління Го-
ловного управління Національної поліції в Донецькій області, розташова-
ного за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика буд. 7 
для участі у допиті як підозрюваного  та проведенні процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12022050000000637 від 15.07.2022 за ч. 7  
ст. 111-1 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вру-
чені повідомлення про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування  

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Кузне-
цов Володимир Павлович, 01.03.1960 року народження, про те, що 
12.10.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22022130000000200 від  10.06.2022, в якому йому повідо-
млено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завершено. 

У зв’язку з вказаним, Ви маєте право на ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
кожного дня а саме: з 10-12 жовтня 2022 року у приміщенні слідчо-
го відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 
Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК Укра-
їни повин ні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які пла-
нуєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрю-

ваного Кузнецова Володимира Павловича, 01.03.1960 року народжен-
ня, остання відома адреса проживання: Луганська область, м. Новоп-
сков, 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. 12.10.2022, до слідчого відділу УСБ 
України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-
Основ’яненка, буд. 8А, каб. №4. 

Повістка про виклики підозрюваного
У зв’язку із завершенням спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 

№ 22022150000000148 від 11.04.2022 підозрюваному Іващуку Павлу Васильовичу, 02.09.1982 р.н., який прожи-
ває за адресою — Миколаївська область, Баштанський район, м. Снігурівка, вул. Привокзальна, 27, необхідно 
з’явитися 10.10.2022 о 10:00 год. до Миколаївської обласної прокуратури за адресою — Миколаївська область, 
м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 10, каб. 9 для вручення повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме — для надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження.

Також, підозрюваному Іващуку П. В. необхідно з’явитись 11.10.2022 о 10:00 год. до Миколаївської обласної 
прокуратури за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового роз-
слідування та відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України, у томі числі: мож-
ливість застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового розгляду. 

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

Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури Вікторія ШАПОВАЛОВА

Приватний нотаріус 

Дніпровського районного 

н/о Дніпропетровської обл. 

Сало Вікторія  Володимирівна 

сповіщає про відкриття 

спадкової справи після померлої 

29 червня 2020 року Мар’єнко Ганни 

Онисимівни. Спадкоємців прохання 

звертатися за адресою: 51000, 

Дніпропетровська обл., Дніпровський 

р-н, смт Царичанка, 

вул. Першотравнева, 3,  

тел. 0506084235.
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