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ЮНІСЕФ підтримує соціальні послуги 
ДОПОМОГА. Дитячий фонд 

ООН об’єднує зусилля з Міністер
ством соціальної політики, щоб за
безпечити комплексну підтримку 
працівників соціальної сфери по 
всій країні, які й далі надають по
слуги сім’ям із дітьми в умовах ві
йни.

Ідеться про розширення електрон
ної системи кейсменеджменту, 
яка дасть змогу спростити доку
ментування та запровадити циф

рові соціальні послуги. Зокрема, 
ЮНІСЕФ допомагає забезпечити 
соціальних працівників технічним 
обладнанням для цифровізації ро
боти.

На прохання Міністерства соці
альної політики, ЮНІСЕФ закупив 
5000 планшетів, які полегшать ро
боту соцпрацівників і спеціалістів 
служб у справах дітей. Уже роз
почали доставку планшетів у ре
гіони.

Також з початку повномасштаб
ної війни ЮНІСЕФ забезпечив 1000 
спеціалістів ноутбуками.

«Робота соціальних працівни
ків в умовах війни набуває особли
вої актуальності. Разом із тим, над
звичайно зростає навантаження на 
них. Тому є потреба допомогти їм 
додатковими знаннями, надати на
вички психологічної допомоги, за
безпечити цифровими інструмен
тами для полегшення роботи. Усі ці 

заходи  пріоритетні для нас і наших 
міжнародних партнерів. Ми вдяч
ні ЮНІСЕФ за підтримку процесів 
розвитку соціальних послуг в Укра
їні», — заявила міністр соціальної 
політики України Оксана Жолно
вич.

«Соціальні працівники й далі 
надають послуги українським ді
тям і родинам, які постраждали 
від війни, — наголосив представ
ник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Ша

хін. — Тому наш пріоритет  зроби
ти все можливе, аби соціальні пра
цівники мали доступ до сервісів, які 
допомагають їм виконувати роботу 
краще, а отже, забезпечувати ліп
шу підтримку дітям і сім’ям, з яки
ми вони працюють».

ЮНІСЕФ також продовжує й роз
виток спроможності соціальних 
працівників та усіляко протистоїть 
їхньому вигоранню, проводить тре
нінги та вебінари.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ:
 «Ця зброя значно посилить 

українську армію  
 і зробить наше небо 

безпечнішим.
Ми продовжуватимемо 

збивати ворожі цілі, 
що атакують 

нас».

Банки в хорошій 
формі

ФІНАНСИ. За січеньвересень чистий прибуток платоспро
можних банків становив 7,4 млрд грн. Як передає Укрінформ, 
про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рентабельність капіталу сектору за дев’ять місяців 2022го 
становила 4,3% порівняно з 32,1% рік тому. Така динаміка зна
чною мірою зумовлена зростанням відрахувань у резерви під 
понесені та очікувані збитки внаслідок війни. З початку року 
банки сформували резерви обсягом 99,0 млрд грн, із них за бе
резеньвересень – 93,3 млрд грн.

Операційний результат банків залишався позитивним: чис
тий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за 
дев’ять місяців на 78%. Зокрема за підсумками III кварталу чис
тий операційний прибуток до відрахувань у резерви становив 
56,5 млрд грн порівняно з 25,7 млрд грн у III кварталі 2021 року.

«Збереження операційної прибутковості дасть змогу біль
шості банків самостійно відновити капітал після проходження 
поточної кризи», — прокоментував голова Національного бан
ку Андрій Пишний.

Станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 
44 установи були прибутковими.

42 131 провадження 
розпочали слідчі Національної поліції 

за фактами вчинення кримінальних 
злочинів агресором з початку 

вторгнення в Україну 
ЖИТЛОВЕ ПИТАННЯ. На Закарпатті вимушені переселенці  
з небезпечних районів знайшли гостинний прихисток

Як солотвинський 
квартал став 
всеукраїнським

Міністр оборони про те, що в Україну прибули  
зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide
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«Урядовий кур’єр» 
досліджує, де Україні краще 
купувати сиру нафту та як 
на це впливає коливання 
світових цін

ТРЕНДИ

У Шевченківському фаховому 
коледжі на Черкащині 
широко застосовують новітні 
технології й методи активного 
та інтерактивного навчання 7 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо удосконалення правових 
засад провадження аудиторської 
діяльності в Україні»

З усіх дев’ятьох дітей у прийомній сім’ї Каралкіних удома сьогодні п’ятеро. Тож поряд із батьками Олегом  
і Нонною, які стоять у задньому ряду (зліва направо) — Нікіта, Владислав і Олександра, попереду — Ілля й Діана
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрю-

ваного Костенка Олександра Михайловича, 10.08.1975 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Старонаводниць-
ка, 6-Б, кв. 143, на 11 листопада 2022 року об 11.00 год. до Національного антикорупційного бюро України, за адресою: 
м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 369, до старшого детектива Національного бюро Вітковського В. С. (тел.: (044) 
363-97-21) для проведення допиту підозрюваного у кримінальному провадженні № 52017000000000717 від 25.10.2017.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає підозрюва-

ного Бахматюка Олега Романовича, 14.08.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17, кв. 167, на 11 
листопада 2022 року о 14.00 год. до Національного антикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Су-
рикова, 3, каб. 369, до старшого детектива Національного бюро Вітковського В. С. (тел.: (044) 363-97-21) для проведен-
ня допиту підозрюваного у кримінальному провадженні № 52017000000000717 від 25.10.2017.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 листопада 2022 р. № 1235 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 31 березня 2015 р. № 179  
і від 21 червня 2017 р. № 432

Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитеро-
ристичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 
загиблих (померлих) таких осіб» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869; 
2016 р., № 68, ст. 2292; 2018 р., № 30, ст. 1063; 2019 р., № 22, ст. 759, № 55, ст. 1911; 
2020 р., № 10, ст. 390, № 41, ст. 1326; 2021 р., № 23, ст. 1073; 2022 р., № 43, ст. 2330) 
і від 21 червня 2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та 
професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постражда-
лих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб» (Офі-
ційний вісник України, 2017 р., № 54, ст. 1626; 2018 р., № 30, ст. 1063; 2019 р., № 22, 
ст. 759; 2020 р., № 41, ст. 1326; 2021 р., № 23, ст. 1073; 2022 р., № 43, ст. 2330) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 листопада 2022 р. № 1235

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 31 березня 2015 р. № 179 і від 21 червня 2017 р. № 432

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здій-
снення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 
операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 
березня 2015 р. № 179:

1) у пункті 1 слова «учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 
учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб» замінити 
словами «осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів 
війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, 
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) 
Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із соціальної та профе-

сійної адаптації отримувачів послуг, зазначених у пункті 1 цього Порядку. 
На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або 

скасування до отримувачів послуг належать також військовослужбовці (резервісти, 
військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, На-
ціональної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держ-
спецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, поліцейські, особи 
рядового, начальницького складу, військовослужбовці Управління державної охо-
рони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співро-
бітники Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових 
формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військо-
вою агресією Російської Федерації проти України, та члени їх сімей.»;

3) у пункті 5:
в абзаці другому слова «учасників антитерористичної операції та осіб, які здій-

снювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» заміни-
ти словами «осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветера-
нів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною»;

абзац третій після слів «Захисників і Захисниць України» доповнити словами  
«, членів сімей осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа вете-
ранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною»;

4) в абзаці першому пункту 7 слова «та договори про надання послуг» замінити 
словами «та тристоронні договори про надання послуг».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432:
1) назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної 
адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа 

ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей 
таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих 

(померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників  
Революції Гідності»;

«Затвердити Порядок та умови забезпечення соціальної та професійної адапта-
ції осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, чле-
нів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) За-
хисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності, що до-
даються.»;

2) у Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитеро-
ристичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 
загиблих (померлих) таких осіб, затвердженому зазначеною постановою:

назву та пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

«ПОРЯДОК ТА УМОВИ  
забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються  

або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих 
(померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників 

Революції Гідності

1. Цими Порядком та умовами визначається механізм забезпечення органами ви-
конавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань 
соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських  

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

держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту насе-
лення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконав-
чих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соці-
ального захисту населення) соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняють-
ся або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особли-
ві заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (по-
мерлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць 
України та постраждалих учасників Революції Гідності.

Оплата послуг із соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або 
звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслу-
ги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць Укра-
їни та постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється відповідно до По-
рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення за-
ходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, 
осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсі-
чі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (помер-
лих) таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня  
2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869; 2016 р., № 68,  
ст. 2292; 2018 р., № 30, ст. 1063; 2019 р., № 22, ст. 759; 2021 р., № 23, ст. 1073).»;

в абзаці першому пункту 2 слова «цьому Порядку» замінити словами «цих По-
рядку та умовах»;

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Дія цих Порядку та умов поширюється на осіб, які звільняються або звільне-

ні з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветера-
нів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та по-
страждалих учасників Революції Гідності (далі — особи). 

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення 
або скасування дія цього Порядку та умов поширюється також на військовослуж-
бовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) 
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкор-
донслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, по-
ліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управлін-
ня державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої 
служби, співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до за-
конів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних 
для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держа-
ви у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх 
сімей.»;

в абзаці першому пункту 4 слова «цього Порядку» замінити словами «цих Поряд-
ку та умов»;

пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Особа для отримання послуг з професійної адаптації звертається до органу 

соціального захисту населення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця 
проживання (перебування) або за місцем фактичного проживання (перебування) із 
заявою в паперовій або електронній формі за формою згідно з додатком 1. 

До заяви додаються: 
копія (сканкопія/фотокопія) індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інва-

лідністю внаслідок війни); 
копія (сканкопія/фотокопія) посвідчення (засвідчена підписом особи), що під-

тверджує наявність одного із статусів, визначених абзацом першим пункту 3 цих По-
рядку та умов, або копія документа, що підтверджує належність до категорії осіб, ви-
значених абзацом другим пункту 3 цих Порядку та умов; 

копія (сканкопія/фотокопія) свідоцтва про шлюб, для дітей — свідоцтва про наро-
дження (для членів сімей осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з 
числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та чле-
нів сімей осіб, зазначених в абзаці другому пункту 3 цих Порядку та умов). 

У разі коли документи, подання яких передбачено цим пунктом, перебувають у 
володінні органу соціального захисту населення або містяться в інформаційно-ко-
мунікаційних системах, такі документи не подаються, а в заяві зазначаються відо-
мості, необхідні для отримання послуг з професійної адаптації. У такому випадку до-
кументи, необхідні для отримання послуг з професійної адаптації, отримуються ор-
ганом соціального захисту населення без участі суб’єкта звернення на підставі за-
значених у заяві відомостей шляхом доступу суб’єкта надання публічної послуги до 
відповідних інформаційно-комунікаційних систем або в автоматичному режимі шля-
хом електронної інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем че-
рез систему електронної взаємодії таких систем у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.»;

пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Строк професійного навчання осіб визначається робочими навчальними пла-

нами, робочими навчальними програмами та освітніми програмами відповідно до за-
конодавства. У разі організації навчання за робітничими професіями строк не може 
перевищувати 12 місяців.»;

абзаци перший — четвертий пункту 14 замінити абзацами такого змісту:
«14. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робо-

чими навчальними планами та робочими навчальними (освітніми) програмами особи 
отримують документ державного зразка відповідно до законодавства.

У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення особи отримують 
документ установленого зразка.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом третім;
пункти 16 — 17 викласти в такій редакції:
«16. Строк професійної адаптації осіб встановлюється на основі строків, передба-

чених для здобуття відповідного рівня освіти. При цьому заклад освіти має право ви-
знати та перезарахувати навчальні дисципліни чи інші компоненти на підставі здобу-
тих результатів, що підтверджується відповідним документом про освіту. 

17. Організація освітнього процесу осіб здійснюється закладом освіти, установою, 
організацією, іншим суб’єктом освітньої діяльності. Під час організації навчання уста-
нова здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу.»;

у пункті 19 слова «цього Порядку» замінити словами «цих Порядку та умов»;
пункт 20 викласти в такій редакції:
«20. Професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється шляхом:
отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, 

підвищення кваліфікації, спеціалізації, у тому числі із скороченим строком навчання;
отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бака-

лаврського) рівня вищої освіти (при цьому вартість такого навчання не повинна пере-
вищувати п’ятнадцятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
визначеного законом на момент вступу до закладу освіти).»;

пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі раніше здо-

бутого особами освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молод-
шого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, отримання 
другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рів-
ня вищої освіти, в тому числі за скороченим строком навчання, здійснюється згідно з 
умовами прийому до закладів вищої освіти у відповідному році.»;

у додатках до Порядку:
у додатках 1 — 4 слова «до Порядку» замінити словами «до Порядку та умов»;
у додатку 2 слова «посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслі-

док війни, учасника війни» замінити словами «посвідчення (документа), що підтвер-
джує статус (категорію) особи».

СПРАВА «ШАнОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE OF «SHANOVSKYY v. UKRAINE)

(Заява № 61431/15)
Стислий виклад рішення від 13 жовтня 2022 року

Заявника довгий час тримали в психіатричному закладі у примусовому порядку 
згідно з постановою національного суду від 2010 року в контексті кримінальної спра-
ви щодо нього за обвинуваченням у вбивстві, вчиненим ним у стані недієздатності. 
До липня 2012 року заявник перебував у психіатричній лікарні із посиленим нагля-
дом. 24 липня 2012 року згідно з постановою суду заявника перевели до Івано-Фран-
ківської обласної психоневрологічної клінічної лікарні № 1 (далі — лікарня), закла-
ду зі звичайним наглядом.

Івано-Франківський міський суд (далі — міський суд) неодноразово відмовляв у 
задоволенні заяв лікарні про заміну примусових заходів медичного характеру заяв-
ника і проходження ним амбулаторного психіатричного лікування, встановлюючи, 
що він досі становив небезпеку для суспільства. 

У березні 2015 року лікарня на підставі медичного огляду заявника, проведено-
го комісією лікарів-психіатрів 17 березня 2015 року, звернулася до міського суду із 
заявою про заміну заявнику примусових заходів медичного характеру на амбула-
торну психіатричну допомогу, зазначивши, що протягом попередніх двох років йо-
го психічний стан покращився завдяки медикаментозній терапії, він став стабільним 
і неагресивним.

У липні 2015 року міський суд, заслухавши психіатра лікарні та заявника, відмо-
вив у задоволенні заяви лікарні, встановивши, що у висновку комісії психіатрів від 17 
березня 2015 року було відсутнє належне обґрунтування необхідності зміни засто-
совних примусових заходів. Зокрема, висновок 2015 року суперечив висновку, скла-
деному тією ж комісією у 2013 році, в якому з огляду на поведінку заявника в лікарні 
було зазначено, що стан заявника залишався нестабільним та агресивним. Врахував-
ши також невеликий проміжок часу між висновками 2013 і 2015 років, міський суд 
дійшов висновку, що заявник усе ще становив небезпеку для суспільства та існував 
ризик недотримання заявником свого лікування у випадку зміни застосованого захо-
ду, а також ризик можливого рецидиву вчинених діянь. 

У серпні 2015 року апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу 
заявника на зазначену ухвалу. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ підтримав висновки судів нижчих інстанцій. 

Стосовно скарги заявника, що суди не призначили судово-психіатричну експер-
тизу для отримання альтернативного висновку про стан психічного здоров’я заявни-
ка, касаційний суд зазначив, що повноваження призначати таку експертизу було пра-
вом, а не обов’язком судів. Аргументи, висунуті заявником щодо невідповідності ви-
сновків, складених у 2013 році, ситуації у 2015 році з огляду на зміну такої ситуації у 
проміжний період, залишилися без відповіді.

У листопаді 2017 року після декількох проваджень та подання різних скарг заяв-
ником міський суд задовольнив чергову заяву лікарні та змінив заявнику примусовий 
захід медичного характеру на амбулаторну психіатричну допомогу.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3, пунктом 1 і 4 статті 5 та статтею 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на незаконне тримання та лі-
кування в психіатричній лікарні та на те, що національні суди належним чином не 
розглянули його аргументи та не навели належного обґрунтування їхніх рішень, ко-
ли відмовили у задоволенні заяви лікарні про зміну застосованого до заявника при-
мусового заходу.

Європейський Суд зазначив, що жодне позбавлення свободи особи, яка вважа-
ється психічнохворою, не може розглядатися як таке, що відповідає підпункту «е» 
пункту 1 статті 5 Конвенції, якщо воно було призначене без висновку медичного екс-
перта. Залишивши без задоволення заяву як необґрунтовану, жоден з національ-
них судів, які не мали досвіду у психіатрії, не обґрунтував свої рішення новим висно-
вком щодо стану психічного здоров’я заявника, а посилався на висновок, підготова-
ний за два роки до цього. 

Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, 
що тримання та лікування заявника в психіатричній лікарні було незаконним, та кон-
статував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

З огляду на наведений висновок за пунктом 1 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд зазначив, що немає необхідності розглядати подальшу скаргу заявника за пунк-
том 4 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за пунктом 4 

статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 7 000 

(сім тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, в 
якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «ПУШКАРЬОВ ПРОТИ УКРАЇнИ» 
(CASE OF PUSHKARYOV v. UKRAINE)

(Заява № 55770/19)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на небезсторонність суду з огляду на відсутність сторони 
обвинувачення під час провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Посилаючись на свою попередню практику, Європейський суд дійшов висновку, 
що в цьому випадку мала місце небезсторонність суду з огляду на відсутність сторо-
ни обвинувачення під час провадження у справі про адміністративне правопорушен-
ня, та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця заява свідчить про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у 

зв’язку з небезсторонністю суду з огляду на відсутність сторони обвинувачення під 
час провадження у справі про адміністративне правопорушення;

3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, 

зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах європейського суду з прав людини

єВРОПеЙСЬКИЙ СУд З ПРАВ ЛюдИнИ ТА УКРАЇнА
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Асланов Руслан Геннадійович, 09.07.1983 року народжен-

ня, адреса: Донецька обл., Маріупольський район, смт Ман-
гуш, вул. Чкалова, буд. 31, кв. 9, відповідно до вимог ст. ст. 
134, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись на 14 год. 00 
хв. 18.11.2022 до старшого слідчого Головного слідчого управ-
ління Державного бюро розслідувань Лакомського І.Я. за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 306 тел. 044-
365-40-00 (вн.№2136) для допиту в якості підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 62022050030000120  від 12.03.2022 
за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 
КК України.  

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

Наслідки неприбуття підозрюваного на виклик передбачені 
статтею 139 КПК України.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАСНОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00992912 (далі ДП 
«Краснопільський лісгосп»), повідомляє про припинення  ді-
яльності ДП «Краснопільський лісгосп» шляхом реорганіза-
ції, а саме приєднання до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНО-
ГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», код 
згідно з ЄДРПОУ 44768034.

Підстава припинення — Наказ Державного агентства лісо-
вих ресурсів України №832 від 28.10.2022р.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі про-
тягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припи-
нення ДП «Краснопільський лісгосп» шляхом реорганізації, 
за поштовою адресою ДП «Краснопільський лісгосп»: 42400, 
Сумська область, Сумський район, смт Краснопілля, вул. Ка-
лініна, 6. 

Повідомлення

Адміністративною колегією Північного міжобласного територіального відділення АМКУ при-

йнято Рішення від 30.12.2021 № 60/101-р/к у справі № 104/60/106-рп/к.21 яким дії ПП «Захід-

Монтажбуд» (36619043) та ФОП Бойка А. Ю. (3539210596) визнано порушенням ЗЕК, передба-

ченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 с. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Північного між-

обласного територіального відділення АМКУ за посиланням https://northmtv.amcu.gov.ua/npas/

infоrmасіyа-shchodo-rishennya-vid-23122021-60101-rk-u-spravi-10460106-rpk21-shchodo-рр-

zahid-montazhbud-poperednya-nazva-pp-lisovij-kraj-ta-fop-bojka-yu.

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

вадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000016 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням 
Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановлено здійснювати спеціальне судове про-
вадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено судовий розгляд у кримінальному про-
вадженні № 52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій Юрі-
йович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин України, який народився в м. Москва Російської Феде-
рації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Кудрявська, 13-19, кв. 31, адреса останнього відомого міс-
ця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 5, кв.10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України, в судові засідання, які відбудуться 15.11.2022 р. о 08:00 год., 29.11.2022 о 08-00 год., 13.12.2022 
о 08-00 год.,  у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий 
суддя: Задорожна Л. І., судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

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

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесено-

го до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52021000000000111 від 04 березня 2021 року, за обвинувачен-
ням ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 
ст. 191 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15 лютого 2022 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ. 10 травня 
2022 року в зазначеному кримінальному провадженні закінчено підготовче судове засідання та призначено су-
довий розгляд.

У зв’язку з чим ПОПОВА АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА, яка народилася 05  липня 1985 року у місті Одесі, зареєстро-
вана за адресою: місто Одеса, вулиця Героїв оборони Одеси, будинок 74, квартира 3, проживає за адресою: місто 
Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 85/5, квартира 176, яка обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, викликається у судові за-
сідання, які відбудуться 23 листопада 2022 року о 16 годині 00 хвилин та 14 грудня 2022 року о 16 годині 00 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-561-26-
51, e-mail:inbox@vaks.gov.ua), головуючий суддя: Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 Кримінального проце-
суального кодексу України. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 08.11.2022 у кри-

мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022130000000600 від 14.10.2022, за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким Санаєв Іван Володимирович, 10.06.1986 р.н., громадянин 
України, підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою гру-
пою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та 
в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

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

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підо-
зрюваного 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. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Санаєв Іван Володимирович, 10.06.1986 року народження, на підставі ст.ст. 133, 

135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. 
Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, пл. Шевченка, 7 (фактичне розташування), як підозрюваному о 10 год. 00 
хв. 12.11.2022, о 10 год. 00 хв. 13.11.2022, о 10 год. 00 хв. 14.11.2022 для допиту у якості підозрюва-
ного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 22022130000000600 від 14.10.2022.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Радіонова Валентина Василівна, 07.10.1965 
р.н., зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. 
Тракторна, буд. 18, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-
мінального процесуального кодексу України викликається у кри-
мінальному провадженні №22022130000000558 від 29.09.2022 
до слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях Макарова Віктора Юрійовича, 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка, буд. 7, на 12.11.2022 о 10:00 год., 13.11.2022 о 10:00 год., 
14.11.2022 о 10:00 год. для проведення слідчих та процесуальних 
дій та вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 
ст. 110 КК України, а також для допиту в якості підозрюваної, у за-
значеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у 
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладення грошово-
го стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спе-
ціального досудового розслідування, здійснення спеціального су-
дового розгляду.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин  України Лямцев  Сергій Леоні-
дович, 05.05.1982 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Хрус-
тальний, мікрорайон 4, буд. 4 кв. 31, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України викликається у кри-
мінальному провадженні №42022132580000083 
від 24.06.2022 до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській  областях за адресою: Дніпро-
петровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, 
кабінет 131 на 12.11.2022 о 10:00, на 14.11.2022 
о 10:00, на 15.11.2022 о 10:00, для отримання 
письмового повідомлення про підозру у скоєн-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якос-
ті підозрюваного, для проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки не-
прибуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, 
у тому числі: накладення грошового стягнен-
ня, можливість застосування приводу, здійснен-
ня спеціального досудового розслідування, здій-
снення спеціального судового розгляду.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 03.11.2022 у криміналь-

ному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.06.2022 за №62022080010000071 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Ру-
дика Владислав Миколайович, 12.05.1977 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., Мелітопольський р-н,  
смт Якимівка, вул. Калініна, б. 150, кв. 5, будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверені-
тетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформа-
ційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного ста-
ну, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Рудика Владислав Миколайович, 12.05.1977 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., Мелітопольський 

р-н, смт. Якимівка, вул. Калініна, б. 150, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, на 10 год. 00 
хв. 14.11.2022, на 10 год. 00 хв. 15.11.2022, на 10 год. 00 хв. 16.11.2022, для допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні №62022080010000071 від 21.06.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 03.11.2022 у кримінально-

му провадженні, внесеному до ЄРДР 21.06.2022 за №62022080010000071 за ознаками вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якою, Макаров 
Олександр Вікторович, 24.06.1975 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 23 жовтня, 
б. 22, кв. 2, будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній ціліс-
ності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шля-
хом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Макаров Олександр Вікторович, 24.06.1975 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 

23 жовтня, б. 22, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Запорізь-
кої обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, на 11 год. 00 хв. 14.11.2022, на 11 
год. 00 хв. 15.11.2022, на 11 год. 00 хв. 16.11.2022, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному про-
вадженні №62022080010000071 від 21.06.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих 
та процесуальних дій.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ДО СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ,  

Справа №947/19643/22, провадження №1-кс/947/1082/22, 
ЄРДР № 42015161010001557

Бреєв Григорій Олександрович, 31.01.1979 (останнє відо-
ме місце проживання на території України: Україна, Автономна 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 5 Авіамістечка, буд. № 30-В,  
кв. 4), на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 15.11.2022 о 09:15 год., до судді Київського ра-
йонного суду м. Одеси Іванчука Вадима Миколайовича, м. Оде-
са, вул. Варненська, 3Б, зал № 224, для участі у розгляді кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 42015161010001557 від 16.03.2015 року 
у відношенні: Бреєва Григорія Олександровича, 31.01.1979 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені 
статтею 139 КПК України.

В провадження Приморського районного суду м. Одеси на-
дійшов обвинувальний акт  у кримінальному провадженні, відо-
мості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 25.09.2017 року за № 42017160000001295 відносно Шпіно-
ва Олександра Дмитровича, 10.02.1975 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до вимог ст. 135, 323, 297-5 КПК України, обви-
нуваченому Шпінову Олександру Дмитровичу, 10.02.1975 року 
народження, проживаючому: м. Одеса, пров. Каркашадзе, 3/1, 
кв. 66, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
14.11.2022 року о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, буд. 33, зал судових засідань №107.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передба-
чені ст. 138 КПК України. 

Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.  

Суддя Ілля ЛОНСЬКИЙ

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Фучеджі Дмитру Васильовичу, 30.10.1956 року народження, уродже-

нець с. Червоноармійське Белградського району Одеської області, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 19а, кв. 14, громадянин України, необхідно з’явитися 
в судові засідання, які відбудуться 14.11.2022 о 15 год. 30 хв., 30.11.2022 об 11 год. 30 хв., 
13.12.2022 о 13 год. 00 хв., 22.12.2022 о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович, 05.07.1979 р.н., зареєстрований:  
м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв. 58, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судові засідання, що відбудуться 17.11.2022 року о 13 годині 00 хвилин, 24.11.2022 
року о 13 годині 00 хвилин, 05.12.2022 року о 13 годині 30 хвилин, 12.12.2022 року о 13 го-
дині 00 хвилин до зали судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинува-
ченого. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

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

Повідомлення про підозру
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Гайдаю Володимиру Іва-
новичу, 16.03.1964 р.н., громадянину України, уродженцю смт. Чернігівка 
Бердянського району Запорізької області, який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, Бердянський район, смт. Чернігівка, вул. Пуш-
кіна, буд. 20, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кри-
мінального 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 гру-
пою 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 Гайдая Володи-

мира Івановича, 16.03.1964 р.н., громадянина України, уродженця смт. 
Чернігівка Бердянського району Запорізької області, який зареєстрова-
ний за адресою: Запорізька область, Бердянський район, смт. Чернігівка, 
вул. Пушкіна, буд. 20, для вручення письмового повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення та проведення інших слід-
чих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000001365 від 29.07.2022, на 10 год. 00 хв. 14.11.2022, на 10 
год. 00 хв. 15.11.2022 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
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Зайцевій Марині Євгенів-
ні, 29.04.1979 р.н., громадянці України, уродженці м. Запоріжжя, яка заре-
єстрована за адресою: Запорізька область, Бердянський район, смт. Чер-
нігівка, вул. Перемоги, буд. 60, про те, що вона обґрунтовано підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28  
ч. 5 ст. 111-1 КК України — участь в організації та проведенні незакон-
них референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попере-
дньою 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 Зайцеву Марину 

Євгенівну, 29.04.1979 р.н., громадянку України, уродженку м. Запоріжжя, 
яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Бердянський район, 
смт. Чернігівка, вул. Перемоги, буд. 60, для вручення письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про-
ведення інших слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022, на 10 год. 00 хв. 
14.11.2022, на 10 год. 00 хв. 15.11.2022 у кабінет № 112 слідчого відді-
лу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 62.

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

Повідомлення про підозру
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Бондаренко Тетяні Олек-
сандрівні, 04.04.1972 р.н., громадянці України, яка зареєстрована за адре-
сою: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Зелена, буд. 35, 
кв. 16, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні криміналь-
ного 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 Бондаренко Тетя-

ну Олександрівну, 04.04.1972 р.н., громадянку України, яка зареєстрова-
на за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Зеле-
на, буд. 35, кв. 16, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрю-
ваної у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022, 
на 12 год. 00 хв. 12.11.2022 та на 12 год. 00 хв. 13.11.2022 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
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Кузьміній Катерині Вале-
ріївні, 08.08.1996 р.н., громадянці України, яка зареєстрована за адресою: 
Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, с. Велика Знам’янка 
вул. Жовтнева, буд. 90, 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 ре-
ферендумів 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 Кузьміну Катери-

ну Валеріївну, 08.08.1996 р.н., громадянку України, яка зареєстрована за 
адресою: Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, с. Велика 
Знам’янка вул. Жовтнева, буд. 90, для проведення слідчих дій за участю 
Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні №22022080000001365 
від 29.07.2022, на 11 год. 00 хв. 12.11.2022 та на 11 год. 00 хв. 13.11.2022 
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
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Кушніренко Тетяні Вікто-
рівні, 13.07.1983 р.н., громадянці України, яка зареєстрована за адресою: 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Зелена, буд. 23а, про те, що во-
на обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.2 ст.28 ч.5 ст.111-1 КК України — участь в організації 
та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій терито-
рії, 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 Кушніренко Тетяну 

Вікторівну, 13.07.1959 р.н., громадянку України, яка зареєстрована за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Зелена, буд. 23а, для прове-
дення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному прова-
дженні №22022080000001365 від 29.07.2022, на 13 год. 00 хв. 12.11.2022 та 
на 13 год. 00 хв. 13.11.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

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

Повідомлення про підозру
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Бурдаковій Оксані Олек-
сандрівні, 06.10.1976 р.н., громадянці України, яка зареєстрована за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. О. Невського, буд. 139, кв. 
7-8, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України 
— участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимча-
сово 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 Бурдакову Оксану Олексан-

дрівну, 06.10.1976 р.н., громадянку України, яка зареєстрована за адре-
сою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. О. Невського, буд. 139, кв. 
7-8, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримі-
нальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022, на 15 год. 
00 хв. 12.11.2022 та на 15 год. 00 хв. 13.11.2022 у кабінет № 112 слідчого 
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

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

Повідомлення про підозру
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Телятнікову Володимиру 
Григоровичу, 08.01.1976 р.н., громадянину України, який зареєстрований 
за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 3, кв. 
46, про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України 
— участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимча-
сово 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 Телятнікова Воло-

димира Григоровича, 08.01.1976 р.н., громадянина України, який зареє-
стрований за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіж-
на, буд. 3, кв. 46, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюва-
ної у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 29.07.2022, 
на 11 год. 00 хв. 12.11.2022 та на 11 год. 00 хв. 13.11.2022 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
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Тітовій Антоніні Іванівні, 
23.07.1959 р.н., громадянці України, яка зареєстрована за адресою: Запо-
різька область, м. Мелітополь, вул. Зелена, буд. 23а, про те, що вона об-
ґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого 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 Тітову Антоніну Іва-

нівну, 23.07.1959 р.н., громадянку України, яка зареєстрована за адресою: 
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Зелена, буд. 23а, для проведення 
слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№22022080000001365 від 29.07.2022, на 14 год. 00 хв. 12.11.2022 та на 14 
год. 00 хв. 13.11.2022 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
07.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001365 від 

29.07.2022 складено повідомлення про підозру Цьомкало Катерині Генна-
діївні, 08.04.1989 р.н., громадянці України, яка зареєстрована за адресою: 
Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, с. Велика Знам’янка 
вул. Жовтнева, буд. 97, 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 ре-
ферендумів 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 Цьомкало Катери-

ну Геннадіївну, 08.04.1989 р.н., громадянку України, яка зареєстрована за 
адресою: Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, с. Велика 
Знам’янка вул. Жовтнева, буд. 97, для проведення слідчих дій за участю 
Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні №22022080000001365 
від 29.07.2022, на 10 год. 00 хв. 12.11.2022 та на 10 год. 00 хв. 13.11.2022 
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 постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Мусаєва Р. Х.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська 01.11.2022 надано дозвіл на здійснен-

ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022050030000298 від 02.08.2022 
стосовно Мусаєва Руслана Худатовича, 15.08.1983 р.н., місце реєстрації: Донецька область м. Шахтарськ, просп. 
Захисників, б.62А, кв.124, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Мусаєва Р. Х. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мусаєв Руслан Худатович, 15.08.1983 р.н., місце реєстрації: Донецька область м. Шахтарськ, 
просп. Захисників, б.62А, кв.124, у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
12.11.2022, 13.11.2022, 14.11.2022 об 11:00 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріупо-
лі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за адре-
сою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, для завершення досудового розслідування, відкриття 
матеріалів, вручення обвинувального акта з додатками у кримінальному провадженні №62022050030000298 від 
02.08.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та Глави 11 КПК України повідомляю, що 04.11.2022 у криміналь-

ному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.06.2022 за №62022080010000070 за ознаками вчинення злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким, Ликов 
Олександр Валерійович, 05.06.1981 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ушакова, 
б. 131, будучи громадянином України, вчинив умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом пере-
ходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ликов Олександр Валерійович, 05.06.1981 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 

Ушакова, б. 131, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Запорізької об-
ласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а, на 12 год. 00 хв. 14.11.2022, на 12 год. 00 
хв. 15.11.2022, на 12 год. 00 хв. 16.11.2022, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №62022080010000070 від 21.06.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій. 

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Кротовій Людми-
лі Володимирівні, 02.09.1956 року народження, останнє відоме міс-
це проживання та реєстрації: Автономна Республіка Крим, м. Євпа-
торія, вул. Гагаріна, буд. 22, кв. 2, необхідно з’явитися 11 листопа-
да 2022 року о 10 годині 00 хвилин та 14 листопада 2022 року о 10 го-
дині 00 хвилин до заступника начальника відділу прокуратури Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя Великого Р. Е. за адре-
сою: м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 409 для допиту в якості підозрювано-
го та проведенні інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12022010000000046 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 438 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 пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження особа вважається належним чи-
ном повідомлена.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ГОРОДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

   Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 
28.10.2022 року  № 827 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРО-
ДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвердження складу Комісії з припинен-
ня», прийнято рішення про припинення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ГОРОДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» код згідно з ЄДРПОУ 13552379, шля-
хом його реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВА-
НОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» код згідно з ЄДРПОУ 
44768034.

   Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО» приймаються в письмовому вигляді в термін: 2 (два) місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення засновника про припинення діяльності 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДНИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом 
реорганізації, за адресою: Україна, 11714 Житомирська область, Новоград-Волин-
ський район, смт. Городниця, вул. Паркова, 5.

Голова комісії з припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДНИЦЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» Мельник Віктор Сергійович, ідентифікаційний номер 
2456107818

Державне підприємство «Охтирське лісове гос-
подарство», код згідно з ЄДРПОУ 00992898 (да-
лі ДП «Охтирський лісгосп») повідомляє про при-
пинення діяльності ДП «Охтирський лісгосп» шля-
хом реорганізації, а саме: приєднання до Державно-
го спеціалізованого господарського підприємства 
«ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з ЄДРПОУ 44768034. 
Підстава припинення — Наказ Державного агент-
ства лісових ресурсів України № 830 від 28.10.2022р. 
Вимоги кредиторів приймаються у письмовій фор-
мі протягом двох місяців з дня публікації повідо-
млення про припинення ДП «Охтирський лісгосп» 
шляхом реорганізації, за поштовою адресою ДП 
«Охтирський лісгосп»: 42704, Сумська область,  
м. Охтирка, абонентська скринька 3.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1..+6 +8..+13 Черкаська +1..+6 +8..+13
Житомирська +1..+6 +9..+14 Кіровоградська 0..+5 +8..+13
Чернігівська +1..+6 +8..+13 Полтавська 0..+5 +8..+13
Сумська 0..+5 +7..+12 Дніпропетровська +2..-3 +6..+11
Закарпатська +1..+6 +10..+15 Одеська +2..+7 +11..+16
Рівненська 0..+5 +9..+14 Миколаївська 0..+5 +8..+13
Львівська 0..+5 +11..+16 Херсонська +2..-3 +6..+11
Івано-Франківська 0..+5 +11..+16 Запорізька +2..-3 +6..+11
Волинська 0..+5 +9..+14 Харківська 0..+5 +7..+12
Хмельницька 0..+5 +9..+14 Донецька +2..-3 +6..+11
Чернівецька 0..+5 +9..+14 Луганська +2..-3 +6..+11
Тернопільська 0..+5 +11..+16 Крим -1..+4 +8..+13
Вінницька +1..+6 +8..+13 Київ +4..+6 +11..+13

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни від 28.10.2022 року № 825 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 
та затвердження складу Комісії з припинення» прийнято рішення про 
припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСО-
МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00991841, шля-
хом реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», код 
згідно з ЄДРПОУ 44768034.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТЕН-
СЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» приймаються в письмово-
му вигляді в термін 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення 
про рішення засновника про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом 
реорганізації за адресою: Україна, 11571, Житомирська область, Ко-
ростенський район, село Ушомир, вулиця Молодіжна, 41-Б.

Голова Комісії з припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КО-
РОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» Бадзян Володимир 
Володимирович здійснює керівництво діяльністю підприємства на пе-
ріод до завершення процедури його припинення.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АНАНЬЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ПОВІДОМЛЯЄ:

Згідно Наказу ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
№ 845 від 28.10.2022 року ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНАНЬЇВСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно ЄДРПОУ 32037838, припиняє свою 
діяль ність шляхом реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇ-
НИ», код згідно з ЄДРПОУ 44768034. Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНО-
ГО ПІДПРИЄМСТВА «АНАНЬЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» приймають-
ся Головою Комісії з припинення — Савченко Олександром Миколайови-
чом упродовж двох місяців з дня опублікування повідомлення про його 
припинення за адресою: 66421, Одеська обл., Подільський р-н, с. Ананьїв 
перший, комплекс будівель та споруд № 2, тел./факс — (04863) 4-03-78. 

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

висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального проступку, передба-
ченого ст. 395 КК України (справа № 632/1028/18, пр. № 1-кп/632/42/22), 
відповідно до вимог ст. 135, 323 КПК України викликається у судо-
ве засідання, яке відбудеться 15.11.2022 року о 13:00 в залі судових 
засідань Первомайського міськрайонного суду Харківської області за 
адресою: м. Первомайський, 3 м-н, 1-А, для участі в судовому засідан-
ня в якості обвинуваченого.

Суддя Олена Журавель

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування відносно 
підозрюваного Кузбармакова А. А. у кримінальному провадженні 

№ 12022000000000769 від 12.08.2022

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волко-
вої С. Я. від 03.11.2022 (справа № 757/30620/22-к) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 12022000000000769 від 12.08.2022 стосовно підозрюваного Куз-
бармакова Азамата Анатолійовича, 29.10.1992 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. 

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Ви, Кузбармаков А. А., виклика-
єтесь на 10 год. 00 хв. 11, 12 та 14 листопада 2022 року до старшого слід-
чого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Націо-
нальної поліції України Чередник І. А. (роб. тел. 044-256-15-13, каб. № 646 при-
міщення Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою: вул. Бо-
гомольця, 10 у місті Києві) для вручення повідомлення про завершення до-
судового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000769 
від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 438 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик зазначе-
ні у ст. ст. 138 та 139 КПК України.

СООБЩЕНИЕ 
об осуществлении специального досудебного расследования  
в отношении подозреваемого Кузбармакова А. А. в уголовном  

производстве № 12022000000000769 от 12.08.2022

Решением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева 
Волковой С. Я. от 03.11.2022 (дело № 757/30620/22-к) дано разрешение 
на осуществление специального досудебного расследования в уголовном 
производстве № 12022000000000769 от 12.08.2022 в отношении подозре-
ваемого Кузбармакова Азамата Анатолиевича, 29.10.1992 года рождения, 
в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 
УК Украины. 

На основании ст. ст. 133, 135 УПК Украины Вы, Кузбармаков А. А., 
вызываетесь на 10 час. 00 мин. 11, 12 и 14 ноября 2022 года к старшему 
следователю по особо важным делам Главного следственного управления 
Национальной полиции Украины Чередник И. А. (раб. тел. 044-256-15-13, 
каб. № 646 помещение Главного следственного управления, которое нахо-
дится по адресу ул. Богомольца, 10 в г. Киеве) для вручения сообщения о 
завершении досудебного расследования, предоставления доступа к мате-
риалам досудебного расследования, вручения обвинительного акта и ре-
естра материалов досудебного расследования в уголовном производстве  
№ 12022000000000769 от 12.08.2022 по признакам уголовного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия и последствия неприбытия на 
вызов указаны в ст. ст. 138 и 139 УПК Украины.

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

повідомляю, що 04.11.2022 у кримінальному провадженні  
№ 22022011000000029 від 03.08.2022 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено пись-
мове повідомлення про підозру, згідно з яким Скорупський Костянтин 
Вікторович, 07.01.1974 року народження, громадянин України, підо-
зрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених 
на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміні-
страції держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
СКОРУПСЬКОМУ Костянтину Вікторовичу, 07.01.1974 року наро-

дження, який народився у місті Саки АР Крим, зареєстрованому за 
адресою: вул. Леніна, 24, кв. 6, м. Саки, АР Крим, Україна, громадя-
нину України, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
12.11.2022 року; з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 13.11.2022 року та 
з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 14.11.2022 року до слідчого управ-
ління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим  
(м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідомлення вам про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, та участі в процесуальних діях, у кримінальному 
провадженні № 22022011000000029 від 03.08.2022, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій. Поважні причини непри-
буття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у 
тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування.

Державний біотехнологічний університет повідомляє:
у зв’язку з втратою Свідоцтв про державну реєстрацію засобів масової інформації 

вважати недійсними наступні свідоцтва:
— КВ № 15456-4028P від 05.06.2009 р. Вісник XHAУ ім. В. В. Докучаєва Серія: Рос-

линництво, селекція i насінництво, плодоовочівництво;
— КВ № 15455-4027P від 05.06.2009 р. Вісник XHAУ ім. В. В. Докучаєва Серія: Еко-

номічні науки;
— КВ № 23355-13195Р від 24.05.2018 р. Ветеринарія, технології тваринництва та 

природокористування;
— КВ № 21710-11610P від 13.10.2015 р. Актуальні проблеми інноваційної еконо-

міки;
— КВ № 19470-9270P від 16. 11.2012 р. Інженерія природокористування;
— КВ №19471-9271Р від 16.11.2012 р. Технічний сервіс агропромислового, лісово-

го та транспортного комплексів.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного 
ДМИТРІЄВСЬКОГО О. В.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су ду м. Дні-
пропетровська 04.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022050000005298, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 29.09.2022 стосовно Дмитрієвського Олександра Володи-
мировича, 27.08.1974 року народження, уродженця м. Макіївка Доне-
цької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Островського, буд. № 23, кв. № 3, підозрюваного у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДМИТРІЄВСЬКОГО О. В.
Громадянин України Дмитрієвський Олександр Володимирович, 

27.08.1974 року народження, уродженець м. Макіївка Донецької об-
ласті, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка,  
вул. Островського, буд. № 23, кв. № 3 на підставі ст. ст. 133, 135, 
297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 14.11.2022, 15.11.2022  
з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях до слідчого в ОВС — Назарука А. Д. за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 для завершення досудово-
го розслідування, відкриття матеріалів, вручення обви нувального ак-
ту з додатками у кримінальному прова дженні № 22022050000005298, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за 
ч. 6 ст. 111-1 КК України, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без по-
важних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Кулініч Сергій Вікторович, 05.02.1975 року народження, останнє ві-

доме місце проживання: Автономна Республіка Крим, Сакський район, 
с. Вітине, військове містечко № 189, старший слідчий слідчого відділу 
УСБУ в Житомирській області Бринова О. В. у відповідності до вимог 
ст. ст. 111, 135, 278 КПК України повідомляє Вам про підозру у кримі-
нальному провадженні № 22021060000000006 від 14.01.2021 — у вчи-
ненні державної зради, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
каності, обороноздатності, державній безпеці України: перехід на бік 
ворога в період збройного конфлікту, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Кулініч Сергій Вікторович, 05.02.1975 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка 
Крим, Сакський район, с. Вітине, військове містечко № 189, на підста-
ві ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшо-
го слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській облас-
ті Бринової О. В. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 
7, каб. 24, тел. (0412) 405-154, для участі у слідчих та процесуальних  
діях у кримінальному провадженні № 22021060000000006 як підо-
зрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,  
о 10 год. 00 хв. 12.11.2022, о 10 год. 00 хв. 14.11.2022, о 10 год. 00 хв. 
15.11.2022 (для отримання письмового повідомлення про підозру, до-
питу в якості підозрюваного та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст. ст. 138, 139 КПК України. 

Повідомлення
Адміністративна колегія Північного міжобласного тервідділен-

ня АМКУ прийняла рішення від 18.08.2022 № 60/16-р/к про закрит-
тя провадження у справі № 870/7-р-02-06-15 у зв’язку із не доведен-
ням вчинення ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 23243188) порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції. З детальним текстом рішен-
ня можна ознайомитись на офіційному вебсайті АМКУ за посиланням  
https://northmtv.amcu.gov.ua/.

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

сунуто обвинувачення у вчиненні кримінального проступку, передбачено-
го ст. 296 КК України (справа № 632/2325/18, пр. № 1-кп/632/5/22), відпо-
відно до вимог ст. 135, 323 КПК України викликається у судове засідання, 
яке відбудеться 15.11.2022 року о 13:30 в залі судових засідань Первомай-
ського міськрайонного суду Харківської області за адресою: м. Первомай-
ський, 3 м-н, 1-А, для участі в судовому засідання в якості обвинуваченого.    

Суддя Олена Журавель
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