
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ  №237 (7358)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 7 листопада 2022 року
USD 36.5686 EUR 35.9817 PLN 7.6839 / AU 60645.37 AG 739.99 PT 34581.83 PD 68969.11

за 1 долар США за 1 євро за 1 злотий за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛАФ ШОЛЬЦ:
 «Я хочу наголосити  

на війні росії проти 
України, яка створює 

багато проблем для 
нашого заснованого на 

правилах світового 
порядку». 

Партнери знатимуть 
потреби регіонів 

КООРДИНАЦІЯ. Уряд зібрав потреби регіонів для прохо-
дження зимового періоду та потреби в гуманітарній допомо-
зі, і вже передав їх системі ООН. Про це зазначив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль під час Координаційної зустрічі між уря-
дом України, системою ООН та  Агентством США з міжнарод-
ного розвитку (USAID).

«Ми зібрали й передали перелік потреб з усіх наших регіо-
нів, який зокрема містить усі потреби у сфері енергетики, те-
пло- і водопостачання. Розраховуємо, що представники ООН 
найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх за-
безпечення. Також пропонуємо протягом наступних двох тиж-
нів провести зустрічі системи ООН з усіма регіонами та окре-
мими ЦОВВ для того, щоб пройтися по переліку та визначити, 
яку допомогу може бути надано», — зазначив Денис Шмигаль.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, пріоритетними напрямами гу-
манітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів 
першої необхідності найбільш уразливим групам людей, роз-
ширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, об-
лаштування бомбосховищ тощо.

Домовлено створити платформу і штаб з координації потреб.

10 млн тонн 
української агропродукції відправлено 

до 43 країн світу в межах зернової 
ініціативи з початку її дії  

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль наголосив на трьох найважливіших пріоритетах 
уряду на наступний рік  

«Держбюджет-2023 
буде бюджетом 
перемоги»

Канцлер ФРН під час зустрічі з лідером КНР  
Сі Цзіньпіном
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ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ

Про корені творчого 
довголіття і благодійності 
ділиться заслужений 
діяч мистецтв України з 
Рівного Богдан Столярчук

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Найбільш розвинене місто Донбасу 
Маріуполь після «визволення» 
стрімко перетворюється на 
депресивну територію із 
знедоленими людьми 6 

ОСВІТА

На Харківщині війна 
внесла певні корективи, 
але не завадила 
продовженню навчального 
процесу

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2023 рік – безкоштовна.

Розпочато передплату на 2023 рік. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць                       40 грн       70 грн
На 3 місяці                      120 грн    210 грн
На 6 місяців     240 грн    420 грн
На рік          480 грн    840 грн  

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 жовтня 2022 р. № 975-р 

Київ

Про передачу нерухомого та окремого 
індивідуально визначеного майна у 

власність Маньківської селищної  
територіальної громади

Передати у власність Маньківської селищної територіальної громади Уманського 
району Черкаської області: 

будівлю (літер А-3) та споруди (літер Пд, І, № 1, 2, 3) (реєстраційний номер 
1878520171231) по вул. Соборній, 14, у смт Маньківка Уманського району Черкась-
кої області, що розміщені на земельній ділянці площею 0,2239 гектара (кадастровий 
номер 7123155100:01:003:1041); 

будівлю (реєстраційний номер 1819208971231) по вул. Соборній, 24б, у смт Мань-
ківка Уманського району Черкаської області, що розміщена на земельній ділянці пло-
щею 0,003 гектара (кадастровий номер 7123155100:01:003:1148); 

окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2022 р. № 975-р

ПЕРЕЛІК 
окремого індивідуально визначеного майна, що передається 
 у власність Маньківської селищної територіальної громади

Найменування 
об’єкта Інвентарний номер

Комп’ютерна 
техніка, облад-
нання, меблі, 
інвентар 

1036023, 1136029, 1136130—1136150, 1136195—1136315, 
1136376, 1136379, 1136385, 1136449, 1136452, 1136453, 
1136465, 1136472, 1136480—1136482, 1137019, 1137027, 
1137042, 1137050, 1137051, 1137051, 1137052, 1137062, 
1137075, 1137081, 1137082, 1137082, 1137083, 1137084, 
1137084, 1137085, 1137085—1137093, 1137093—1137097, 
1137100, 1137101, 1137103, 1137107, 1137109, 1137112, 
1137123, 1137124, 1137127—1137130, 10480021—10480038, 
10480040, 10480042—10480046, 10480048—10480050, 10480053, 
10480055—10480057, 10490001, 10490011, 10490028, 10490036, 
10490050, 10490051, 10490054, 10630045—10630048, 10630051—
10630058, 11130133—11130136, 11130138, 11130139, 11130146—
11130149, 11136489—11136498, 11136506, 11137089, 11137089, 
11137090, 11137093, 11137095, 11137096, 11364109, 101420001—
101420003, 101460000, 101460058, 101460059, 101490056, 
101490057, 101490059—101490061, 104829018—104829023, 
104829025, 104829029, 104829031, 104829032, 111330008—
111330013, 111330024, 111330025, 111364094, 111364101, 
111364104, 111364106, 111364106, 111364107, 111364107, 
111364108, 111364110—111364112, 111364114—111364131

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 листопада 2022 р. № 978-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Королівства 
Саудівська Аравія про повітряне сполучення

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про повітряне сполучення, вчинену 
18 січня 2021 р. у мм. Києві та Ер-Ріяді.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 жовтня 2022 р. № 979-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Меморандуму про 
домовленість між Урядом України  
та Організацією НАТО із зв’язку та 

інформації стосовно співробітництва  
з питань консультацій, управління,  

зв’язку, розвідки, спостереження та 
рекогносцировки в рамках програми  

НАТО «Партнерство заради миру»
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Меморандум про домовленість 

між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації стосовно спів-
робітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та 
рекогносцировки в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру», вчинений  
17 січня 2022 р. у м. Брюсселі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про перегляд дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну  

полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту
Відповідно  Закону України «Про застосування спеціальних захо-

дів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжна-
родної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством еко-
номіки України матеріали про перегляд дії спеціальних заходів щодо ім-
порту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походжен-
ня та експорту, застосованих відповідно до рішення Комісії від 20.11.2020  
№ СП-466/2020/4411-03.

Беручи до уваги зазначене та керуючись вимогами статті 19 Закону, Ко-
місія прийняла рішення від 02.11.2022 № СП-536/2022/441-01 «Про пере-
гляд дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріа-
лів незалежно від країни походження та експорту», яким вирішила зупини-
ти дію спеціальних заходів, застосованих відповідно до рішення Комісії від 
20.11.2020 № СП-466/2020/4411-03 «Про застосування спеціальних заходів 
щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни похо-
дження та експорту», до закінчення строку дії воєнного стану в Україні та до-
ручити Мінекономіки, в разі надходження достовірних фактів щодо віднов-
лення ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» виробництва та наявності достатньої мож-
ливості забезпечення внутрішнього ринку полімерними матеріалами, надати 
Комісії пропозиції щодо відновлення дії спеціальних заходів.

Рішення Комісії від 02.11.2022 № СП-536/2022/441-01 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну  

ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту  
без застосування спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів що-
до імпорту в Україну» (далі — Закон) за заявою товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВІКНАЛЕНД», товариства з обмеженою відповідальністю 
«МАЯДО», товариства з обмеженою відповідальністю «ОПЕНТЕК» та за під-
тримки товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» рішенням 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 27.08.2021  
№ СП-504/2021/4411-03 порушено спеціальне розслідування щодо імпор-
ту в Україну ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту.

Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встанов-
лено товар, що має такий опис: 

профіль з ПВХ, у тому числі фігурний, з ущільнювачем або без ущільню-
вача для вікон, підвіконня та дверей, підвіконна дошка з ПВХ, що класифі-
куються за кодами ех3916 20 00 90 та ех3925 90 80 00 згідно з УКТ ЗЕД (да-
лі — товар).

Позначка «ex» поряд з класифікаційним кодом означає, що спеціальне 
розслідування проводиться виключно за товаром, опис якого визначено у 
рішенні.

Період розслідування становить 01.01.2018 — 30.06.2021.
Відповідно до Закону Комісія розглянула звіт та матеріали Мінекономі-

ки про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в 
Україну ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту та вста-
новила таке:

товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКНАЛЕНД», товариство з 
обмеженою відповідальністю «МАЯДО», товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ОПЕНТЕК» та товариство з обмеженою відповідальністю «МІРО-
ПЛАСТ» (далі — підприємства Заявника) є належним національним товаро-
виробником у розумінні пункту 11 статті 1 Закону;

товар, який виробляється підприємствами Заявника, у розумінні пункту 
13 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування спостерігалось зростання обсягів імпор-
ту в Україну як в абсолютних величинах, так і відносно загального виробни-
цтва та споживання подібного товару в Україні. Основними причинами зрос-
тання імпорту було скорочення виробництва та реалізації подібного товару 
вітчизняними виробниками;

імпорт товару здійснювався за цінами, які протягом періоду розслідуван-
ня були вищими за ціни на подібний товар підприємств Заявника. Водночас 
протягом періоду розслідування ціни імпорту в Україну товару істотно пере-
вищували собівартість подібного товару підприємств Заявника;

протягом періоду розслідування відбулось погіршення деяких показни-
ків фінансово-господарського стану підприємств Заявника, зокрема, змен-
шились обсяги виробництва та реалізації подібного товару на внутрішньому 
ринку, частка обсягів продажу подібного товару підприємствами Заявника у 
споживанні, знизились продуктивність праці та рівень використання вироб-
ничих потужностей, зросла собівартість виробництва. Водночас, обсяги ви-
робничих потужностей, обсяги реалізації подібного товару на експорт, фі-
нансовий результат від реалізації товару на внутрішній ринок, як в гривне-
вому, так і в доларовому еквівалентах,  рентабельність реалізації товару на 
внутрішньому ринку, ліквідність та обсяги здійснених інвестицій демонстру-
вали позитивну динаміку;

існують вільні виробничі потужності основних країн експорту товару в 
Україну;

відсутній причинно-наслідковий зв’язок між зростаючим обсягом імпорту 
в Україну товару та погіршенням окремих показників фінансово-господар-
ського стану підприємств Заявника, оскільки мав місце вплив інших факто-
рів, аніж зростаючий імпорт, а саме обмежений доступ до основної сирови-
ни та зростання цін на неї;

застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам 
України;

строк проведення розслідування сплинув.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія, з огляду 

на відсутність достатніх підстав для застосування спеціальних заходів, при-
йняла рішення від 02.11.2022 № СП-537/2022/441-01 «Про припинення спе-
ціального розслідування щодо імпорту в Україну ПВХ-профілю незалежно 
від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів», 
яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну 
ПВХ-профілю незалежно від країни походження та експорту, порушене згід-
но з рішенням Комісії від 27.08.2021 № СП-504/2021/4411-03, без застосу-
вання спеціальних заходів.

Рішення Комісії від 02.11.2022 № СП-537/2022/441-01 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про застосування попередніх антидемпінгових заходів  

щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробни-

ка від демпінгового імпорту» (далі — Закон) згідно заяви, поданої Асоціа-
цією підприємств скляної промисловості «Скло України», рішенням Міжві-
домчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 22.12.2021 № АД-
526/2021/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в 
Україну склотари походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, 
що має такий опис: 

скляні ємності, а саме: 
банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 

0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;
пляшки для харчових продуктів і напоїв:
з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше 

як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 
90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 
1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД походжен-
ням з Республіки Білорусь (далі — Товар).

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економі-
ки України матеріали про хід проведення розслідування та, за результатами 
їх розгляду, встановила:

ТОВ «Склянний Альянс», ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод», 
ТОВ «Малинівський Склозавод», ПрАТ «Костопільський Завод Скловиро-
бів», ТОВ «Пісківський Завод Скловиробів», ПрАТ «Рокитнівський Скляний 
Завод» та ПрАТ «Вераллія Україна» є належним національним товаровироб-
ником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки частка в за-
гальному виробництві Товару в Україні становить понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні 
положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом 
розслідування;

попередній позитивний висновок щодо наявності демпінгового імпорту 
в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь. Зроблено позитив-
ний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було попере-
дньо визначено демпінгову маржу для Республіки Білорусь на рівні 31,37 %;

попередній позитивний висновок щодо зростання за період дослідження 
обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Бі-
лорусь як в абсолютних показниках (на 198 %), так і відносно загального ви-
робництва (на 153 %) та споживання (на 186 %) в Україні подібного Товару;

попередній позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди націо-
нальному товаровиробникові, а саме протягом 2018-2021 рр. зменшились об-
сяги продажу Товару на внутрішньому ринку на 7,5 %, зменшення частки на-
ціонального товаровиробника на внутрішньому ринку на 10,96 %, зниження 
рентабельності від реалізації Товару на внутрішньому ринку на 42,31 % тощо;

попередній позитивний висновок щодо негативного впливу демпінгового 
імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь на ціни поді-
бного Товару національного товаровиробника;

попередній позитивний висновок щодо наявності причинно-наслідково-
го зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Рес-
публіки Білорусь та заподіянням істотної шкоди національному товарови-

робнику. Інші фактори, окрім демпінгового імпорту, не мали визначального 
впливу на стан національного товаровиробника;

національні інтереси вимагають застосування попередніх антидемпінго-
вих заходів з метою запобігання заподіянню шкоди.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 14 Закону, 
Комісія прийняла рішення від 02.11.2022 № АД-538/2022/441-01 «Про засто-
сування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скло-
тари походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила застосу-
вати попередні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару похо-
дженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

скляні ємності, а саме: 
банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 

0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;
пляшки для харчових продуктів і напоїв:
з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше 

як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 
90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 
1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Попередні антидемпінгові заходи застосовуються строком на чотири мі-
сяці шляхом запровадження справляння попереднього антидемпінгового 
мита за ставкою 31,37 %.

Попереднє антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вар-
тості товару.

Сплата попереднього антидемпінгового мита здійснюється в готівковій 
чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або 
оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передба-
чено законодавством України.

Попереднє антидемпінгове мито стягується митними органами незалеж-
но від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування попередніх антидемпінгових заходів не повинно створюва-
ти перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування 
попередніх антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або 
інших документів про походження товару, визначених міжнародними угода-
ми про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, та у разі неможливості визначення його походження, здійсню-
ється зі сплатою попереднього антидемпінгового мита.

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цьо-
го повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії  

з міжнародної торгівлі від 02.07.2018 № СП-391/2018/4411-05 
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо 

імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(далі — Комісія) розглянула інформацію Міністерства економіки України сто-
совно дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму 
незалежно від країни походження та експорту і встановила необхідність внесен-
ня змін у частині опису товару, що є об’єктом застосування спеціальних заходів.

Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону Комісія вирі-
шила викласти опис товару, що є об’єктом застосування спеціальних заходів, 
зазначений у пункті 1 рішень Комісії від 02.07.2018 № СП-391/2018/4411-05  
та від 27.08.2021 № СП-500/2021/4411-03, у наступній редакції: 

«кислота сірчана з масовою часткою моногідрату (H2SO4) не менше 
92,5 % та олеум, що можуть класифікуватися згідно з УКТ ЗЕД за кодом 
2807 00 00 00».

Рішення Комісії від 02.11.2022 № СП-539/2022/441-01 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії  

з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробни-

ка від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (да-
лі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України щодо 
необхідності внесення технічних уточнень до рішення Комісії від 27.08.2021 
№ АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових за-
ходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республі-
ки» у зв’язку з припиненням діяльності компанії Bartın Çimento Sanayi ve 
Ticaret A. Ş. як окремої юридичної особи.

За результатами їх розгляду Комісія прийняла рішення від 02.11.2022 
№ АД-540/2022/441-01 «Про внесення змін до рішення Міжвідомчої ко-
місії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03», згід-
но з яким вирішила викласти пункт 2.4 рішення Комісії від 27.08.2021 
№ АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових за-
ходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республі-
ки» у наступній редакції:

«Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Укра-
їну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить:

для виробника-експортера Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A. 
Ş. (адреса: Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:13 Maslak / 
İstanbul, Türkiye) — 40,73 %;

для виробника-експортера Çimko Çimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
стосовно експорту товару, який виробляється Бартинською філією компа-
нії Çimko Çimento ve Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (тур. — Çimko Çimento ve 
Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş./Bartın Şubesi) (адреса: Gölbucağı Mahallesi, 114. 
Cadde, No: 72/8 74200 Bartın, Türkiye) — 32,64 %;

для експортера Sanko Dış Ticaret A. Ş. (адреса: Burak Mahallesi Sani 
Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/ Gaziantep, Türkiye) стосовно експорту 
товару, який виробляється Бартинською філією компанії Çimko Çimento ve 
Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (тур. — Çimko Çimento ve Beton Sanayi ve Ticaret 
A.Ş./Bartın Şubesi) (адреса: Gölbucağı Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 
Bartın, Türkiye) — 32,64 %;

для виробника-експортера AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
(адреса: Barbaros Mah., Kardelen Sok., No:2 D. 124-125, Palladium Tower, 
Ataşehir, İstanbul/ Türkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 
(адреса: Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Türkiye) 
— 36,91 %;

для експортера ASKALE CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. Ş. 
(адреса: Yeşilova Mah. Trabzon Yolu 3.Km Aşkale / Erzurum / Türkiye) стосов-
но експорту товару виробника KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 
(адреса: Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Türkiye) 
— 36,91 %;

для виробника-експортера BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A. Ş. (адреса: 
Hacı İlyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 106 16250 Osmangazi / Bursa 
— Türkiye; адреса: Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa, Türkiye) 
— 36,91 %;

для виробника-експортера ÇIMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (адре-
са: Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, No:1/90, 34750 Ataşehir/
Istanbul, Türkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера VEZIRHAN ÇIMENTO MADENCILIK SANAYI VE 
TICARET A. Ş. (адреса: Minareliçavus OSB Mahallesi, N.113 Sk. No:17/_Nilüfer 
/ Bursa / Türkiye) — 36,91 %;

для виробника-експортера OYAK Çimento Fabrikaları A. Ş. (адреса: 
Çukurambar Mahallesi 1480 Sokak No:2A/55 Çankaya Ankara, Türkiye) — 36,91%;

для інших виробників та експортерів — 50,54 %.
Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером това-

ру та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидента-
ми України на поставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно 
експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укла-
деного з резидентами України на поставку товарів в Україну».

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування стосовно підозрюваного МАТУСОВА І. Є.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 04.11.2022 надано дозвіл на здійснення спе-

ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000369 внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 13.04.2022 стосовно МАТУСОВА ІГОРЯ ЄВГЕНОВИЧА, 24.07.1975 року народження, уродженця  
м. Волноваха Донецької області, зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Волноваха, провулок Залізничний, 
буд. 37, кв. 16 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК МАТУСОВА І. Є.
Громадянин України МАТУСОВ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ, 24.07.1975 року народження, уродженець м. Волноваха Донецької об-

ласті, зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Волноваха, провулок Залізничний, буд. 37, кв. 16 на підставі 
ст. ст. 133, 135, 297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 09.11.2022, 10.11.2022 у період часу з 09:00 до 12:00 год. до 
старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу 2 управління  (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Тітова Віталія Васильовича, за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, 
вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному прова дженні №12022050000000369, внесеному до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Нагорний Микола Григорович, 21.03.1966 року народження, уродженець  
с. Стельмахівка Сватівського району Луганської області, зареєстрований за адресою:  Луганська 
область, Сватівський район , с. Стельмахівка, вул. Шкільна, буд. 23, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінальному про-
вадженні №22022130000000618 від 21.10.2022 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 
буд.7 (каб. № 131) на 09.11.2022 о 09:00, на 10.11.2022 о 09:00, на 11.11.2022 о 09:00, для отри-
мання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України, для  допиту в якості підозрюваного, для проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Лисенко Роман 

Григорович, 13.08.1962 р.н., зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська обл., м. Ал-
чевськ, вул. Краснооктябрьський, буд.18А на 09.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 10.11.2022 о 10 год. 
00 хв., на 11.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення письмового повідомлення про підо-
зру, допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22022130000000633 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, 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 розсліду-
вання.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у криміналь-

ному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 22.09.2022 складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким Борисенко Олександр Вікторович, 07 грудня 1980 
р.н., останнє відоме місце перебування за адресою: вул. Іваніщева, буд. 12, м. Армянськ АР Крим, 
Україна, підозрюється у державній зраді, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

7 листопада 

2022 року за адресою: 

м. Бровари, 

вул. Шолом-Алейхема, 

30 відбудеться 

погодження меж, 

згідно 

кадастрового номера 

3210600000:01:016:0029.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Пілавов Пав-

ло Арістійович, 17.02.1969 р.н., зареєстрований та проживаючий за адресою: м. Луганськ, вул. 
Сосюри, буд. 28 на 09.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 10.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 11.11.2022 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: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту як під-
озрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022130000000636 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного 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 розсліду-
вання.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

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

лодимир Миколайович, 07.04.1987 р.н., зареєстрований та проживаючий за адресою: Луган-
ська обл., м. Перевальськ, вул. Висоцького, буд.14 на 09.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 10.11.2022  
о 10 год. 00 хв., на 11.11.2022 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: 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення письмового повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22022130000000645 від 31.10.2022 за ознаками кримінального право-
порушення, 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 розсліду-
вання.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

Втрачене Свідоцтво 
про право власності, 

видане органом прива-
тизації Жовтневої 

районної держадміні-
страції 30.12.1993 

року на квартиру, що 
знаходиться за адре-

сою: м. Київ, вул. Героїв 
Севастополя, буд. 44А, 

кв. 26, власницею якого 
є Д’яченко Алла Михай-
лівна, 26.02.1932 р.н., 
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається  Бондарь Олексій Олексійович, 29.08.1981 ро-
ку народження, РНОКПП 2982610970, уродженець  м. Кремінна Луганської області, зареєстрований за адре-
сою:  Луганська обл., Кремінський р-н, с. Красноріченське, пров. Веселий, буд. 4, на 09.11.2022 о 10:00, на 
10.11.2022 о 10:00,  на 11.11.2022 о 10:00 до СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченко, буд. 7, кім. 131 (місце 
фактичного розташування), для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення у кримінальному провадженні № 22022130000000286 від 11.07.2022 за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні у процесуальному 
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.

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54.

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 05.11.2022 в кримінальному 

провадженні № 22022230000000229 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянка 
України Лосєва Зоя Миколаївна, 01.12.1970 р.н., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. З повним текстом повідомлення про підозру, можливо ознайомитися на офі-
ційному сайті Офісу Генерального прокурора, за посиланням https://www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Громадянка України Лосєва Зоя Миколаївна, 01.12.1970 року народження, проживаюча за адресою: вул. Чор-

номорська, буд. 71Б, кв. 16, м. Гола Пристань Скадовського району Херсонської області, документована паспор-
том громадянина України серії та номер МО 872709, виданим Нижньосірогозьким РВУМВС України в Херсонській 
області 27.12.2000, відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 09, 12 та 16 листопа-
да 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. до найближчого територіально розташованого орга-
ну Служби безпеки України, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22022230000000229 від 
05.07.2022, допиті в якості підозрюваної, проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик та наслідки неприбуття на виклик зазначені в ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Сапронова Ольга Василівна, 31.03.1976 року народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, 

повідомляю, що у кримінальному провадженні № 22022050000000929, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 25.05.2022, стосовно Вас 03.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру в добровільно-
му зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщується 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 

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

ПОВІСТКА 
про виклик Сапронової О. В.

Сапронова Ольга Василівна, 31.03.1976 року народження, яка на теперішній час перебуває на тимчасово окупо-
ваній території Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Волноваха, вул. Менде-
лєєва, буд. 21, кв. 45, актуальне місце проживання якої не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 09.11.2022 в період часу з 09:00 до 14:00, до службового кабінету Донецької об-
ласної прокуратури, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Бурикіна В.В. (номер телефону +380664895274), за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручення повідомлення про підозру у криміналь-
ному провадженні № 22022050000000929, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 10.11.2022, 11.11.2022 та 12.11.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для до-
питу в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається повідомленим про дату, час та місце ви-
клику.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
04.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001467 від 12.08.2022 повідомлено про зміну ра-

ніше повідомленої підозри Шапуровій Олені Олександрівні, 16.11.1976 р.н., уродженці м. Мелітополь Запо-
різької обл., українці, громадянці України, з вищою освітою, зареєстрованій за адресою: Запорізька область, 
м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 31, кв. 29, заміжній, яка не є особою, щодо якої здійснюється осо-
бливий порядок кримінального провадження, передбачений ст.480 КПК України, раніше не судиму, однак яку 
притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 1  
ст. 366; ч. 1 ст. 27 ч. 3 ст. 366 КК України, обвинувальний акт відносно останньої направлено до суду, три-
ває судовий розгляд, та повідомлено про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупацій-
ній 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 громадянку України Шапурову Олену Олександрів-

ну, 16.11.1976 р.н., уродженку м. Мелітополь Запорізької обл., українку, громадянку України, з вищою осві-
тою, зареєстровану за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 31, кв. 29, 
для вручення оригіналу повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001467 від 12.08.2022 у пері-
од з 10:00 до 18:00 кожного робочого дня з 08 по 09 листопада 2022 року у приміщенні за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, 62, а також вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального ак-
ту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001467 від 
12.08.2022 на 18 год. 00 хв. 09.11.2022 у кабінет № 114 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Іванова Святослава 
Юрійовича як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/9559/20 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Янчук Н. П. у судові засідання, що відбудуть-
ся 16.11.2022 року о 12.00 год., 28.11.2022 року о 14.30 год. в приміщенні 
Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Титаренка Романа Павловича, 03.03.1988 р.н. як 
обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/8416/21 по обвинуваченню у вчиненні кримінально-
го правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в су-
дове засідання, що відбудеться 15 листопада 2022 року о 14.00 год.та 02 грудня 2022 року о 14.30 год. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-

не провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Втрачене посвідчення потерпілого 

від Чорнобильської катастрофи 

(категорія 1), серія Б № 011662 

на ім’я — Сліпуха Ольга 

Віталіївна, видане 27.12.2019 року

Київською облдержадміністрацією, 

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

Кепін Сергій Валерійович, 07.09.1981 року народження, відповідно 
до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.11.2022 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 Кепіна С. В.

Кепін Сергій Валерійович, 07.09.1981 року народження, зареєстрова-
не місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Прудова, буд. 
8, кв. 16, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 10.11.2022, з 09:00 до 
18:00 11.11.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької обласної про-
куратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокаці-
єю 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.

Колесніченко Євгенія Дмитрівна, 12.01.1955 року народження, відповід-
но до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.11.2022 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 підозрюваною у даному 
кримінальному провадженні.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної Колесніченко Є. Д.

Колесніченко Євгенія Дмитрівна, 12.01.1955 року народження, зареє-
строване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. 230-ї стрі-
лецької дивізії, буд. 25, кв. 64, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 
10.11.2022, з 09:00 до 18:00 11.11.2022 до місця тимчасової дислокації До-
нецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний но-
мер телефону +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, 
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.

Косевич Михайло Олександрович, 17.06.1959 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосов-
но Вас 03.11.2022 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 Косевича М. О.

Косевич Михайло Олександрович, 17.06.1959 року народження, зареє-
строване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Стенда-
ля, буд. 8, кв. 3, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 10.11.2022, 
з 09:00 до 18:00 11.11.2022 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.

Янков Георгій Петрович, 06.06.1949 року народження, відповідно 
до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.11.2022 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 Янкова Г. П.

Янков Георгій Петрович, 06.06.1949 року народження, зареєстрова-
не місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кірова, буд. 
36, кв. 5, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 10.11.2022, з 
09:00 до 18:00 11.11.2022 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.

Черноіван Наталія Миколаївна, 15.11.1966 року народження, відповід-
но до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.11.2022 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 підозрюваної Черноіван Н. М.

Черноіван Наталія Миколаївна, 15.11.1966 року народження, зареєстро-
ване місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. 301-ї Доне-
цької дивізії, буд. 15, кв. 147, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 
10.11.2022, з 09:00 до 18:00 11.11.2022 до місця тимчасової дислокації До-
нецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний но-
мер телефону +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, 
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.

Скаблюк Олександр Станіславович, 18.07.1982 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно 
Вас 03.11.2022 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 Скаблюка О. С.

Скаблюк Олександр Станіславович, 18.07.1982 року народження, заре-
єстроване місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Сергія 
Лазо, буд. 15, кв. 107, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 10.11.2022, 
з 09:00 до 18:00 11.11.2022 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
04.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022 складено повідомлення 

про підозру Меркуловій Ользі Борисівні, 26.02.1964 р.н., уродженці російської федерації, громадянці Украї-
ни, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, б-р 30-річчя Перемоги, буд. 26, кв. 51, 
про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово 
окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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 Меркулову Ольгу Борисівну, 26.02.1964 р.н., уроджен-

ку російської федерації, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, м. Мелі-
тополь, б-р 30-річчя Перемоги, буд. 26, кв. 51, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у 
кримінальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022, на 11 год. 00 хв. 09.11.2022 та на 11 год. 
00 хв. 10.11.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

Начальник 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області М. Гріщенко

Повідомлення про підозру
04.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022 складено повідомлення 

про підозру Тікевич Світлані Вікторівні, 07.03.1980 р.н., уродженці м. Мелітополь Запорізької області, гро-
мадянці України, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Казарцева, буд. 17,  
кв. 48, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тим-
часово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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 Тікевич Світлану Вікторівну, 07.03.1980 р.н., уроджен-

ку м. Мелітополь Запорізької області, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Казарцева, буд. 17, кв. 48, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрю-
ваної у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022, на 10 год. 00 хв. 09.11.2022 та на  
10 год. 00 хв. 10.11.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62.

Начальник 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області  М. Гріщенко

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Федорова Дмитра Миколайовича для 
розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за  №62022000000000624 відносно Федорова Дмитра Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 14.11.2022 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Я. Коласа, 27-А, каб. 217.

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

Суддя А. В. Гаврищук

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Соловйов Вадим Борисович, 23.12.1976 р.н., уродженець Російської Федерації, останнє ві-

доме місце проживання: вул. Слобожанська, буд. 4, кв. 12, смт Новопсков Старобільського району Луганської 
області, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України Вам необхідно з’явитися 11.11.2022 на 14 год. 30 
хв до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. № 11, 1 поверх, зал 13, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення 
Соловйова Вадима Борисовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Суддя Дмитро РУДЕНКО
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Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинува-
ченого Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєнко-
ва Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня відбудеться 10.11.2022 о 13 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 
710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Новик В. П.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Рошку Ма-
рину Володимирівну у підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2016 
за № 42016000000003290 за обвинуваченням  Рошки Марини Володими-
рівни, 20.02.1976 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України призначеного до 
розгляду у вікритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 09 листопада 2022 року на 14 го-
дину 15 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Злотні-
кова Василя Яковича, 13.09.1980 року народження, у підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 28.09.2016 за № 42016000000002468 за обвинувачен-
ням Злотнікова Василя Яковича, 13.09.1980 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України призначеного до розгляду у вікритому підготовчому судовому за-
сіданні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 09 лис-
топада 2022 року на 15 годину 00 хвилин.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Курило А. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 26.10.2022 (спра-
ва № 369/10291/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
№ 42022112320001656 від 10.05.2022 стосовно підозрюваного Соковікова Миколи Сергійовича, 14.12.1995 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, який пере-
ховується від слідства та суду та на даний час знаходиться на території держави-агресора російської федерації.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лантратову Антоніну Іванівну у підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 за  
№ 42016000000002622 за обвинуваченням  Лантратової Антоніни Іванівни, 08.09.1963 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України призначеного до розгля-
ду у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5 на 09 
листопада 2022 року на 14 годину 30 хвилин.

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

Суддя Курило А. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро             05 листопада 2022 року

Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ярушкевич Сергій Олек-
сандрович за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні — прокуро-
ром відділу Луганської обласної прокуратури Бєлоусовим Денисом Олександровичем, 
розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за №22022130000000270 від 07.07.2022 та встановивши на-
явність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 
КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Гладковій Валентині Михайлівні, 07.12.1967 року народження, громадянці Украї-

ни, уродженці смт Новотроїцьке Волновахського району Донецької області, яка заре-
єстрована та проживає за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Но-
водеркул, вул. Миру, буд. 2, кв. 2, раніше не судиму про підозру у добровільному за-
йнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпо-
рядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, ство-
рених 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, 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 Генерально-
го 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 Гладкова 

Валентина Михайлівна, 07.12.1967 року народження, зареєстрована та проживаюча за 
адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Новодеркул, вул. Миру, буд.2, 
кв.2 на 10.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 11.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 14.11.2022 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, 
м. Дніпро, Дніпропетровська область, для допиту як підозрюваної, проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22022130000000270 від 
07.07.2022 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 УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК  ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дні-
пропетровська від 27.10.2022 (судова справа № 201/7985/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні  № 22022130000000423 
від 31.08.2022 стосовно підозрюваної Соболь Ольги Анатоліїв-
ни, 17.01.1975 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення 
спеціального досудового розслідування у вказаному кримі-
нальному провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України підозрюваній 
Соболь О.А., 17.01.1975 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно 
з’явитись 09.11.2022 о 10:00, 10.11.2022 о 10:00, 11.11.2022 о 
10:00 до Луганської обласної прокуратури, яка розташована на 
період воєнного стану за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропив-
ницький, Кіровоградської області для допиту в якості підозрю-
ваного, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вка-
заному кримінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом плану-
ється завершення досудового розслідування, Вам необхідно 
з’явитись 14.11.2022 о 10:00 до Луганської обласної прокурату-
ри, яка розташована на період воєнного стану за адресою: вул. 
Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області для 
вручення повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття мате-
ріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів 
кримінального провадження. 

Також, Вам необхідно з’явитись 15.11.2022 о 10:00 до Луган-
ської обласної прокуратури, за вищевказаною адресою для вру-
чення 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 тому числі: можливість засто-
сування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення 
спеціального судового розгляду. 

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 0501598184, prok.
svativskiy@gmail.com.

Прокурор у кримінальному провадженні —  
прокурор Сватівської окружної прокуратури  

Луганської області Юрій БАРАБАШ

Жиляєв Руслан Олександрович, 07.09.1979 року народження, 
відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, 
що стосовно Вас 03.11.2022 складене письмове повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному прова-
дженні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у 
вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж території або дер-
жавного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в 
участі в організації незаконного референдуму на тимчасово оку-
пованій території. 

Повний текст повідомлення про підозру розміщений на веб-
сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування» 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 Жиляєва Р. О.

Жиляєв Руслан Олександрович, 07.09.1979 року народження, 
зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Зоря комунізму, буд. 18А, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, 
з 09:00 до 18:00 10.11.2022, з 09:00 до 18:00 11.11.2022 до місця 
тимчасової дислокації Донецької обласної прокуратури, до слід-
чого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер теле-
фону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 
32, для вручення Вам процесуальних документів та проведен-
ня за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні  
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в проце-
суальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обста-
вин, передбачених 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 судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поваж-
ної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, 
який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/
або перебуває на тимчасово окупованій території України, терито-
рії держави, визнаної Верховною Радою України державою-агре-
сором, є підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Антипов Дмитро Володимирович, 23.09.1979 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосов-
но Вас 03.11.2022 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 Антипова Д. В.

Антипов Дмитро Володимирович, 23.09.1979 року народження, зареє-
строване місце проживання: Донецька область, Покровський район, смт 
Новоекономічне, вул. Пушкіна, буд. 37, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 
09:00 до 18:00 10.11.2022, з 09:00 до 18:00 11.11.2022 до місця тимчасо-
вої дислокації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчо-
го відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрі-
йовича (контактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дні-
про, вул. Боброва, буд. 32, для вручення Вам процесуальних документів та 
проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні 
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуально-
му 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.

Гейслеров Віталій Аркадійович, 23.03.1962 року народження, відповід-
но до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.11.2022 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 Гейслерова В. А.

Гейслеров Віталій Аркадійович, 23.03.1962 року народження, зареєстро-
ване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Герцена, буд. 
67, кв. 8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 10.11.2022, з 09:00 
до 18:00 11.11.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької обласної 
прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією 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.

Денисенко Ганна Петрівна, 01.12.1951 року народження, відповідно 
до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
03.11.2022 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 підозрюваної Денисенко Г. П.

Денисенко Ганна Петрівна, 01.12.1951 року народження, зареєстрова-
не місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Хмельницького, 
буд. 71А, кв. 13, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 09.11.2022, з 09:00 до 18:00 10.11.2022, 
з 09:00 до 18:00 11.11.2022 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.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Зубарєв Віктор Владиславович (Зубарев Виктор Вла-

диславович), 20.02.1961 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «23» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000200 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Іванов Максим Євгенійович (Иванов Максим Евге-

ньевич),  23.05.1987 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «29» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000202 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Демченко Іван Іванович (Демченко Иван Ивано-

вич), 27.09.1960 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «17» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000199 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Данчікова Галина Інокентіївна (Данчикова Галина Инно-

кентьевна), 13.08.1954 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «16» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 

тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000198 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Іванов Максим Анатолійович (Иванов Максим Ана-

тольевич), 24.11.1967 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «24» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000201 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Горохов Андрій Юрійович (Горохов Андрей Юрье-

вич), 13.01.1960 р.н.,  робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «11» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000195 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Захаров Костянтин Юрійович (Захаров Константин 

Юрьевич),  31.03.1973 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «22» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000196 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Дамдінцурунов В’ячеслав Анатолійович (Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич), 21.09.1977 р.н.,  робоча адреса: російська феде-
рація, м. Москва, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитись «15» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у 
Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртово-
го С.Б., тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою 
участю, в тому числі: повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручен-
ня копії обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня у к/п № 22022020000000197 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Івенських Ірина Валентинівна (Ивенских Ирина Вален-

тиновна),  22.07.1972 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «30» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000203 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Горєлкін Антон Вадимович (Горелкин Антон Вади-

мович), 22.01.1982 р.н., робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотный Ряд, 1, згідно ст. 133, ст. 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитись «10» листопада 2022 р. о 10 год. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., 
тел. (0432)599454, для проведення процесуальних дій за Вашою участю, 
в тому числі: повідомлення про завершення досудового розслідування, 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення копії 
обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування у к/п 
№ 22022020000000194 від 02.11.2022.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ  
у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

Державна установа «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи  
та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України»

Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 103, корпус 12, поверх 3
Офіційний веб-сайт: https://cmhmda.org.ua

Електронна адреса: ndips@ukr.net 
Телефон: (044) 468-32-15

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 
заступника генерального директора з наукової роботи та освітньої діяльності державної установи  

«Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків  
Міністерства охорони здоров’я України» 

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають в установленому порядку такі документи :
1. Письмова заява на ім’я керівника Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;
2. Копія документа, що посвідчує особу;
3. Заповнена особова картка (встановленого зразка);
4. Автобіографія;
5. Копія трудової книжки (за наявності);
6. Копії документів про вищу освіту, про кваліфікацію судового експерта з правом проведення судово-психіатричних 

експертиз, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка;
7. Перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

рецензованих фахових виданнях, зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахо-
вих видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях 
інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. Перелік нау-
кових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових 
праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти;

8. Письмова згода на обробку персональних даних.
Копії документів мають бути належним чином засвідчені кандидатом. На копіях проставляється відмітка «Згідно з ори-

гіналом», особистий підпис кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.
Документи приймаються до 16 год 00 хв 05 грудня 2022 року за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 103, 

корпус 12, поверх 3.
Документи подаються особисто або поштою. Документи, які надсилаються поштою, повинні бути у закритому конвер-

ті з обов’язковою позначкою “Конкурсній комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади заступника ге-
нерального директора з наукової роботи та освітньої діяльності ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи 
та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України».

Для отримання роз’яснень щодо проведення конкурсу звертатися до начальника відділу кадрів Гармаш Тетяни Євгенів-
ни: вул. Кирилівська, буд. 103, корпус 12, поверх 3, 04080, м. Київ, тел. (044) 468-32-15.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного 

суду Чернігівської області від 01.11.2022  у справі №742/1186/22 надано дозвіл  на здійснення спеціального до-
судового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 42022272210000030 від 28.02.2022 стосов-
но підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 15 ч. 1  
ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України, Карпова Олександра Сергійовича, 15.05.1997 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Узловая Тульської області Російської Федерації, вул. Братів Лапшиних, буд. 11, кв. 2, який переховується 
від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Повістка про виклик 
Карпову Олександру Сергійовичу, 15.05.1997 р.н., що проживає за адресою: м. Узлова Тульської області Росій-

ської Федерації, вул. Братів Лапшиних, буд. 11, кв. 2, Вам необхідно прибути о 10 год. 09.11.2022 року; о 10 год. 
10.11.2022 року та о 10 год. 11.11.2022 року до Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області за адре-
сою Чернігівська область, м. Прилуки, вул. 1-го Травня, 50-А для допиту у якості підозрюваного, проведення ін-
ших процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання  у кримінальному провадженні №42022272210000030 від 28.02.2022 за ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 15  
ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України.

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

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

Прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр РУБАН

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» код згідно з ЄДРПОУ 
00993538, повідомляє про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-
ПОДАРСТВО» шляхом реорганізації, а саме-приєднання до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАР-
СЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з ЄДРПОУ 44768034, відповідно до Наказу Державно-
го агентства лісових ресурсів України «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВГОРОД-СІВЕР-
СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвердження складу Комісії з припинення» від 28.10.2022 року № 863. 
Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців з дня опублікування оголошен-
ня за адресою: Україна, 16000, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Гу-
бернська, 15А. 

Голова комісії з припинення — СІДЬКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ .

До уваги кредиторів та інших зацікавлених осіб 
Державне підприємство «Балтське лісове господарство» ( код ЄДРПОУ 00992579 ) 

повідомляє про наступне:
 згідно наказу від 28.10.2022 року № 847 ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА ЛІСОВИХ РЕСУР-

СІВ УКРАЇНИ,  державне підприємство «Балтське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 
00992579) припиняє свою діяльність шляхом реорганізації, а саме – приєднання до дер-
жавного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (код ЄДРПОУ 
44768034);

Строк для прийняття претензій кредиторів становить 2 ( два ) місяці з дня оприлюд-
нення цього повідомлення. Заяви з вимогами кредиторів приймаються в письмовій 
формі за розташуванням  державного підприємства «Балтське лісове господарство»:  
Україна, 66101,Одеська область, місто Балта, вулиця Шевченка, будинок 5А.

ЗАПРОШЕННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Кредитна спілка «Центр фінансових послуг» повідомляє про скликання за-

гальних зборів, які відбудуться 08.12.2022 року за адресою місцезнаходження 
спілки: м. Київ, вул. Жилянська 68, приміщення 321, кімната 2 о 10:00. Реєстра-
ція учасників загальних зборів проводитиметься з 09:00 до 09:45. Пропозиції до 
порядку денного приймаються в письмовому вигляді за адресою місцезнахо-
дження спілки до 30.11.2022р. включно.

Порядок денний:
1. Затвердження передавального акту.
2. Звіт   комісії з припинення про завершення припинення Кредитної спіл-

ки «Центр фінансових послуг» шляхом приєднання до Кредитної спілки  
«СуперКредит».

Втрачений диплом 

спеціаліста серія 

НК номер 47224542, 

виданий 30.06.2014 року 

Донецьким національним 

університетом на імя 

Боднарчук Антон Ігорович, 

вважати недійсним.

Приватний нотаріус 
Бака О. В. 

(Дніпропетровська 
область, м. Новомос-

ковськ, вул. Гетьманська, 
35, 0675672224) запрошує 

спадкоємців померлого 
24 вересня 2022 року 

Кулебакіна Євгена 
Валерійовича.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів України від   28.10.2022 року № 839 «Про припинен-
ня ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвердження складу Комісії 
з припинення» прийнято рішення про припинення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИС-
ЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 13554881, шляхом реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНО-
ГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з ЄДРПОУ 44768034.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» ПРИЙМА-
ЮТЬСЯ В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ В ТЕРМІН: 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення засновни-
ка про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом реор-
ганізації, за адресою: Україна, 12732, Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Зеремля, вул. Лісництво, 6.

Тел. (04144) 3-10-07.
Голова Комісії з припинення ДП «Баранівське ЛМГ» Юрій ЮРЧУК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Петренко Сергій Петрович, 08.10.1989 року народження, уродженець м. Біла Церква Київської 
області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: Київська область, Білоцерківський район,  
с. Шкарівка, вул. Нова, 12 — на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись о 10 год. 00 
хв., 10, 11, 12 та 13 листопада 2022 року до старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській об-
ласті Фещенка Р.М., службовий каб. № 85, за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Героїв України, 
67 для участі у слідчих та процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження № 42021062340000056 від 25.10.2021, у якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. 
Поважні причини не прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1..+6 +4..+9 Черкаська +1..+6 +4..+9
Житомирська +2..+7 +5..+10 Кіровоградська 0..+5 +4..+9
Чернігівська -1..+4 +3..+8 Полтавська -2..+3 +3..+8
Сумська -2..+3 +2..+7 Дніпропетровська -2..+3 +4..+9
Закарпатська +4..+9 +10..+15 Одеська +4..+9 +10..+15
Рівненська +4..+9 +7..+12 Миколаївська +2..+7 +7..+12
Львівська +4..+9 +9..+14 Херсонська +1..+6 +6..+11
Івано-Франківська +3..+8 +9..+14 Запорізька -2..+3 +4..+9
Волинська +4..+9 +8..+13 Харківська -2..+3 +3..+8
Хмельницька +4..+9 +7..+12 Донецька +2..-3 +3..+8
Чернівецька +4..+9 +9..+14 Луганська +2..-3 +2..+7
Тернопільська +4..+9 +8..+13 Крим +3..+8 +7..+12
Вінницька +2..+7 +7..+12 Київ +4..+6 +7..+9

Укргiдрометцентр

Повідомлення про підозру
Повідомляю, що 05.11.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022230000000265 від 25.07.2022, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 278 
КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Южаніній Тетя-
ні Володимирівні, 02.10.1977 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 КК України, а са-
ме колабораційної діяльності, вчиненої шляхом участі в організації та про-
веденні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території або 
публічні заклики до проведення такого референдуму на тимчасово окупо-
ваній території, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Повістка про виклик
Підозрюваній Южаніній Тетяні Володимирівні, 02.10.1977 року народ-

ження, громадянці України, що зареєстрована за адресою: Херсонська об-
ласть, Бериславський район, с. Осокорівка, вул. Дніпровська, б. 68, фак-
тично мешкає за адресою: Херсонська область, Бериславський район, 
с. Новоолександрівка, вул. Першого Травня, буд. 69, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 09, 10, 11 листопада 
2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий те-
риторіально розташований підрозділ Служби безпеки України для вручен-
ня повідомлення про підозру, проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22022230000000265 від 25.07.2022 за 
підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 5 ст. 111-1 
КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик ви-
кладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів Украї-

ни від 28 жовтня 2022 року № 889, прийнято рішення про припинення 
Державного підприємства «Ратнівське лісомисливське господарство» 
код ЄДРПОУ: 00991503, юридична адреса: Україна, 44101, Волинська 
обл., Ковельський р-н, селище міського типу Ратне, вул. Хмельницько-
го Богдана, будинок 67, про що внесені відомості до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань 01 листопада 2022 року.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного підпри-
ємства «Ратнівське лісомисливське господарство» складає 2 місяці.

Голова ліквідаційної комісії Тишковець Сергій Миколайович

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Суддею Гречаною С. І. до Печерського районного суду міста Києва 

на 10 годину 30 хвилин 10.11.2022 за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15, викликається обвинувачений Проскурін Роман Вячесла-
вович (проїзд. Стадіонний, буд. 4/4, кв. 25, м. Харків) у справі: обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні № 62022000000000241 від 
05.05.2022 за обвинуваченням Проскуріна Р. В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 03.11.2022 у кримінальному провадженні  

№ 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина України Козлова 
Сергія Івановича, 07 листопада 1963 р.н., підозрюваного у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 
КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Козлова С. І.

Підозрюваний Козлов Сергій Іванович, 07 листопада 1963 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сорокине, вул. Мікроцентр, 21, кв. 35, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022 о 10 год. 00 хв. як 
підозрюваний у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознака-
ми вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, 
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрюваного та вручен-
ня письмового повідомлення про підозру під час здійснення досудового розслі-
дування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головно-
го слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, який 
посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст. ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: 
примусовий привід, грошове стягнення.

__________________

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 03.11.2022 у кримінальному провадженні 

№ 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина Російської Феде-
рації Мельникова Олексія Володимировича, 31 серпня 1972 року народження, 
підоз рюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Мельникова О. В.

Підозрюваний Мельников О. В., 31 серпня 1972 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Російська Федерація, Краснодарський край, Павлівський 

район, ст. Павлівська, вул. Калініна, 98, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 
09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022 о 10 год. 30 хв. як підозрюваному у кримі-
нальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою 
допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під 
час здійснення досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління до-
судового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються захо-
ди, передбачені ст. ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: 
примусовий привід, грошове стягнення.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Сообщение о подозрении от 03.11.2022 в уголовном производстве  

№ 42022000000000615 от 24.05.2022 в отношении гражданина Российской Фе-
дерации Мельникова Алексея Владимировича, 31 августа 1972 года рожде-
ния, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 28 ч. 1  
ст. 438 УК Украины.

Повестка о вызове подозреваемого Мельникова А. В.
Подозреваемый Мельников Алексей Владимирович, 31 августа 1972 года 

рождения, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Калинина, 98, в соответствии с 
требованиями ст. ст. 133, 135, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
Вам необходимо явиться 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022 в 10 час. 30 мин. как 
подозреваемому в уголовном производстве № 42022000000000615 по призна-
кам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28  
ч. 1 ст. 438 УК Украины, с целью допроса в качестве подозреваемого и вручения 
письменного уведомления о подозрении при осуществлении досудебного рас-
следования к следователю 2 отдела 3 управления досудебного расследования 
Главного следственного управления СБ Украины Рыженку Владимиру Анатолье-
вичу по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются меры, 
предусмотренные ст. ст. 139, 140 Уголовного процессуального кодекса Украины: 
принудительный повод, денежное взыскание.

ОГОЛОШЕННЯ № 4 від 02.11.2022 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир 

на вторинному ринку ГУНП в Київській області
Головним управлінням Національної поліції в Київській області прове-

дено конкурс з придбання квартир на вторинному ринку в Київській об-
ласті для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Київ-
ській області.

Закупівля квартир здійснюється відповідно постанови Кабінету Міні-
стрів України від 16 лютого 2011 року № 147.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бюджету України.
Предмет закупівлі: дві квартири в населених пунктах, які розташовані на 

відстані до 15 км від меж міста Києва.
Стан квартир, що пропонуються до придбання, повинен бути придатним 

для проживання, будівельні роботи виконані згідно з нормами, стандарта-
ми і правилами та відповідати вимогам конкурсної документації.

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу:
газета «Урядовий кур’єр» від 22 жовтня 2022 року № 227 (7348);
офіційний вебсайт МВС України (mvs.gov.ua) від 20.10.2022.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося об 11.00 02 листопада 2022 

року за адресою: вул. Володимирська, буд. 15, м. Київ.
Інформація про результати проведення конкурсу: конкурс відмінений у 

зв’язку з відсутністю конкурсних пропозицій.
Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ

ОГОЛОШЕННЯ № 5 від 02.11.2022 
про проведення конкурсу з придбання квартир  
на вторинному ринку ГУНП в Київській області

Головне управління Національної поліції в Київській області проводить 
конкурс з придбання квартир на вторинному ринку в Київській області для 
забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Київській облас-
ті.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бюджету України.
Предмет закупівлі: дві квартири в населених пунктах, які розташовані на 

відстані до 15 км від меж міста Києва.
Стан квартир, що пропонується до придбання, повинен бути придатним 

для проживання, будівельні роботи виконані згідно з нормами, стандарта-
ми і правилами та відповідати вимогам конкурсної документації.

Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються на вебсайті  
mvs.gov.ua.

Конкурсна комісія працює за адресою: вул. Воздвиженська, буд. 2/1,  
каб. № 308, м. Київ, Україна, 04071, понеділок-четвер з 09.00 до 17.00, 
п’ятниця з 09.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 13.45, інформація за  
тел. (044) 5277373.

Строк подання конкурсних пропозицій: до 15.00 15 листопада 2022 року.
Конкурс відбудеться: об 11.00 16 листопада 2022 року за адресою:  

вул. Володимирська, буд. 15, актова зала, м. Київ.
Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ

Повідомляємо про припинення ДП «Білоцерківський лісгосп» (код 
ЄДРПОУ 00992119) шляхом реорганізації, а саме приєднання до Дер-
жавного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси Украї-
ни» у відповідності до наказу ДАЛРУ від 28.10.2022 № 943 «Про при-
пинення Державного підприємства «Білоцерківське лісове господар-
ство» та затвердження складу комісії з припинення». Даним наказом 
встановлено строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДП «Біло-
церківський лісгосп», що складає 2 місяці з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення засновника про припинення ДП «Білоцерківський 
лісгосп» шляхом реорганізації (поштова адреса: 09113, Київська обл.,  
м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 63; e-mail: leshoz.bc@ukr.net). 
Термін припинення ДП «Білоцерківський лісгосп» — до 20.01.2023 ро-
ку. 

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (у складі голову-
ючого судді Стрельбицького В. В.) знаходиться кримінальне провадження 
про обвинувачення Ткаченка Володимира Ярославовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом 
призначено на 14 листопада 2022 року о 10 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чолов-
ського, 2 (2 поверх, 3 кабінет). Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярос-
лавовича, 07.07.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, квартал Ленінського комсомолу, буд. 5,  
кв. 56, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату 
та час справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних до-
казів у матеріалах справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Школик Олександр Васильович, 29.06.1988 року народжен-

ня, адреса: Донецька обл., Маріупольський район, с. Захарів-
ка, вул. 1 травня, 12, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись на 14 год. 00 хв. 15.11.2022 
до старшого слідчого Головного слідчого управління Дер-
жавного бюро розслідувань Лакомського І. Я. за адресою: 
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 306, тел. 044-
365-40-00 (вн. № 2136) для допиту в якості підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 62022000000000253 від 
11.05.2022 за підозрою Вас у вчиненні злочину, передба-
ченого  ч. 2 ст. 111 КК України.  

Поважні причини неявки на виклик визначені у статті 
138 КПК України.

Наслідки неприбуття підозрюваного на виклик перед-
бачені статтею 139 КПК України.

Державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 
00993521) повідомляє, що наказом Державного агентства лісових ресурсів України 
від 28.10.2022 року № 862 прийнято рішення про припинення діяльності юридичної 
особи шляхом реорганізації.

 Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців з дня пу-
блікації цього повідомлення. 

 Письмові вимоги приймаються за адресою : вул. Станіслава Прощенка, 5, м. Ні-
жин, Чернігівська обл., 16608.

 Голова комісії з припинення Юрій Головченко.

Втрачений судновий білет № СЯ013479 на човен Казанка 5М2 з бортовим  

номером «УКА 2832 К», зареєстрований на Семенюк Тараса Миколайовича  

вважати недійсним.
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