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На першому плані — житло і робота
АКЦЕНТИ. На Сумщині всіляко дбають про внутрішньо переміщених осіб,  
які знаходять тут свою другу батьківщину

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Попри те що Сумська область 
зазнала битків і постражда-

ла від російської окупації, регіон 
залюбки приймає переселенців зі 

східних областей України, ство-
рюючи сприятливі умови для їх-
нього проживання. Станом на кі-
нець жовтня в області було заре-
єстровано 75 572 внутрішньо пе-
реміщені особи, зокрема майже 
третина в обласному центрі. Гото-

ві прийняти на проживання Грун-
ська та Комишанська ОТГ Охтир-
ського району, два гуртожитки в 
обласному центрі на 120 осіб, інші 
установи та організації. І зараз, де 
є можливість, під житло облашто-
вують заклади культури та осві-

ти, медицини і відпочинку, лаго-
дять пошкоджені будинки, про-
єктують модульні містечка, заку-
повують квартири з усіма зруч-
ностями і побутовою технікою то-
що. Новосілля були й будуть! 
Наприкінці вересня справили но-

восілля дванадцять сімей пере-
селенців: десять у Сумах і два в 
Ромнах. Філія Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву закупила два-
надцять квартир для тих, хто 
втратив житло через війну. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІРИНА ВЕРЕЩУК:
«Щиро дякую місцевим 
громадам і людям, які 

відкрили двері своїх 
будинків і свої серця 
багатьом тисячам 
українських сімей».

Жовтень збільшив 
валютні резерви

НБУ. Міжнародні резерви України за підсумками жовтня зрос-
ли на 5,5% і станом на 1 листопада становили, за попередніми да-
ними, 25,244 мільярда доларів США, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначено, що минулого місяця на валютні рахунки уряду в Наці-
ональному банку надійшло 4,16 мільярда доларів США. З них 1,95 
мільярда — від Європейського Союзу, 1,28 мільярда — від Між-
народного валютного фонду, 498,8 мільйона — від Світового бан-
ку й 424,8 мільйона — від розміщення внутрішніх державних облі-
гацій (ОВДП), номінованих у валюті. Уряд України сплатив за об-
слуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 
684,1 мільйона доларів США. Зокрема, 561,5 мільйона спрямова-
но на обслуговування та погашення валютних ОВДП, 84,5 мільйо-
на  — кредиту від Світового банку, а 38,1 мільйона — боргу перед 
іншими міжнародними кредиторами. Україна виплатила Міжнарод-
ному валютному фонду 85,1 мільйона доларів США.

Національний банк минулого місяця продав на валютному рин-
ку 2,09 мільярда доларів США та викупив до резервів 47,7 мільйо-
на доларів. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у 
жовтні зменшився до 2,05 мільярда доларів США.

26,3 млн тонн 
становили обсяги експортних  поставок 

зернових, зернобобових, олійних 
культур і продуктів їхньої переробки  

з початку широкомасштабної війни

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль наголосив, що ключовим викликом 
залишається саме навмисні пошкодження енергетичної 
інфраструктури росією

«Ресурсів  
для проходження зими 
накопичено достатньо»

Віцепрем’єр-міністр про те, що наші люди  
не залишають у біді співвітчизників, вимушених 
переселитися із зони бойових дій
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Нещодавно Президент України 
Володимир Зеленський підписав закон 
(законопроєкт №8069) щодо особливості 
виведення з ринку системно важливого 
банку в умовах воєнного стану

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Як у Київському національному 
університеті технологій та 
дизайну трансформують 
філософію щастя Григорія 
Сковороди в реальні справи 8 

ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про затвердження 
Порядку подання інформації про 
сертифікацію систем енергетичного 
та/або екологічного менеджменту 
суб’єктів господарювання»
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ДОКУМЕНТИ

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Саттаров Олександр Валерійович 
28.12.1980 р.н. (останнє відоме місце роботи за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 4 корпус 2  
кв. 149), який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК Укра-
їни, для участі в якості обвинуваченого у підготовчому 
судовому засіданні, яке відбудеться о 10 годині 30 хви-
лин 15 листопада 2022 за адресою: м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 (головуючий суддя 
Єсауленко М. В.) Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування даного оголошення обви-
нувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом. У разі неявки обвинуваченого до суду, 
дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Сича Максима Юрійовича, 21.01.1982 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Судак, вул. Сосновий бор, 1, кв. 4), у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 листопада 2022 року о 12 год. 00 хв. Яв-
ка до суду є обов›язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, 
каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Якубовича Ігоря Володимировича, 11.04.1966 р.н, та 
Гаврилова Ігоря Олексійовича, 16.10.1969 р.н., в якості 
обвинувачених в судове засідання.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
дове засідання на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні за яким висунуте обвинувачен-
ня Якубовичу Ігорю Володимировичу, 11.04.1966 р.н, 
та Гаврилову Ігорю Олексійовичу, 16.10.1969 р.н., за  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у відкритому судово-
му засіданні на 13 годину 00 хвилин 14 листопада 2022 
року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Якубовича Ігоря Володимиро-
вича, 11.04.1966 р.н, та Гаврилова Ігоря Олексійовича, 
16.10.1969 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Укра-
їни.

 Суддя В. В. Бугіль

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Те-
лятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмаше-
ва, 13-А, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим), яка обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-А, каб № 39 о 10 годині 30 хвилин 15 листо-
пада 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Суддя Дідик М. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області від 04.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 22022240000000068 від 
05.05.2022 за підозрою громадянина російської федерації, депутата державної 
думи федеральних зборів російської федерації 8 скликання Валенчука Олега 
Доріановича (Валенчук Олег Дорианович), 14.09.1960 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Підозрюваний Валенчук Олег Доріанович (Валенчук Олег Дорианович), 
14.09.1960 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022 о 10 год. 00 хв. до стар-
шого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карнау-
ха С.К. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-
85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання ви-
мог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 22022240000000068 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 

139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області від 04.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 22022240000000064 від 
05.05.2022 за підозрою громадянина російської федерації, депутата держав-
ної думи федеральних зборів російської федерації 8 скликання Бурматова Во-
лодимира Володимировича (Бурматов Владимир Владимирович), 18.08.1981 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК 
України. 

Підозрюваний Бурматов Володимир Володимирович (Бурматов Владимир 
Владимирович), 18.08.1981 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022 о 11 год. 
00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій об-
ласті Карнауха С.К. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. 
(0382) 69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для ви-
конання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження № 22022240000000064 від 05.05.2022, в якому Ви є підо-
зрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 

139 КПК України. 

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Рогатіна 
В. П., 11.12.1957 р.н., уродженця с. Верх-Номси, Кортке-
роського району, Комі АРСР, громадянина України, про-
живаючого за адресою: вул. Міндальна, 42, м. Бахчисарай, 
АР Крим, Україна, у спеціальне підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні по обвинуваченню Ро-
гатіна Василя Петровича, 11.12.1957 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться в приміщені суду 15 листопада 2022 року 
о 10 год. 15 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 
7/13, каб. 10, під головуванням судді Щасної Т. В.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК 
України судовий розгляд може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого. 

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

вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись завідсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин російської федерації Пегішев Олександр Ігорович, 02.10.1962 року народження, уродженець с. Сальник Калинівсько-

го району Вінницької області, зареєстрований за адресою:  м. Москва, вул. Академіка Анохіна, буд. 62, кв. 74, у відповідності до вимог  
ст. 111, 135, 277, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 22022020000000012 від 09.02.2022 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Участь в терористичній організації, сприяння діяльності терористичної ор-
ганізації).

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

Підозрюваний Пегішев Олександр Ігорович, 02.10.1962 року народження, зареєстрований за адресою:  м. Москва, вул. Академі-
ка Анохіна, буд. 62, кв. 74, згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись «14», «15», «16»  листопада 2022 року о 10 год. 00 хв. до  
УСБУ у Вінницькій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С.Б., тел. (0432)599454, для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, та проведення інших процесуальних дій у  
к/п № 22022020000000012 від 09.02.2022. Поважні причини неприбуття на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

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

Обвинувачена Жевнова Анастасія Павлівна, 31.08.1980 р.н., зареєстрована та прожи-
ваюча за адресою Луганська область, Щастинський район, с. Макарове, вулиця Дзер-
жинського (Нова), буд. 39 Вам необхідно з’явитися на 13 год. 15 хв. 10.11.2022 до Ужго-
родського міськрайонного суду Закарпатської області, що знаходиться за адресою:  
м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Шумило Н. Б.), для проведення підготовчого су-
дового засідання у кримінальному провадженні № 42022132600000038 від 11.04.2022, 
за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України. 

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого.

Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру, 
серія САЕ № 472332 від 27.09.2011 на ім’я Туровець Ірина Олександрівна, 

вважати недійсним. 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 листопада 2022 р. № 1237 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України з питань 

діяльності органів державного фінансового 
контролю

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів держав-

ного фінансового контролю зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 листопада 2022 р. № 1237
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
з питань  діяльності органів державного фінансового контролю 

1. Пункт 1 Порядку планування заходів державного фінансового контролю орга-
нами державного фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 8 серпня 2001 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, 
ст. 1478; 2006 р., № 13, ст. 868; 2016 р., № 100, ст. 3261; 2020 р., № 23, ст. 879), після 
слів «державного сектору економіки» доповнити словами і цифрами «, в тому числі 
суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (час-
ток) належать суб’єктам господарювання державного сектору економіки».

2. Пункт 1 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською служ-
бою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 (Офіційний вісник України,  
2006 р., № 16, ст. 1206; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2013 р., № 61, ст. 2190; 2016 р.,  
№ 100, ст. 3261), після слів «державного сектору економіки» доповнити словами і 
цифрами «, в тому числі суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких 50 і 
більше відсотків акцій (часток) належать суб’єктам господарювання державного сек-
тору економіки».

3. Абзац другий підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну аудиторську служ-
бу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 
р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506), після слів «державного 
сектору економіки» доповнити словами і цифрами «, в тому числі суб’єктах госпо-
дарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать 
суб’єктам господарювання державного сектору економіки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 листопада 2022 р. № 1250 
Київ

Про погодження перейменування 
територіального органу Державної інспекції 

ядерного регулювання  
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Погодитися з пропозицією Державної інспекції ядерного регулювання щодо пере-
йменування територіального органу зазначеної Інспекції як структурного підрозділу 
її  апарату — Інспекції з ядерної безпеки на Південно-Українській АЕС в Інспекцію з 
ядерної безпеки на Південноукраїнській АЕС.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 листопада 2022 р. № 1251 
Київ

Про внесення змін до пункту 2  
Порядку переходу у власність  

держави майна, коштів та інших активів 
забороненої судом політичної партії,  

її обласних, міських, районних організацій, 
первинних осередків та інших структурних 

утворень
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 2 Порядку переходу у власність держави майна, коштів та інших 

активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організа-
цій, первинних осередків та інших структурних утворень, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 896 (Офіційний вісник України, 
2022 р., № 66, ст. 3972), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 листопада 2022 р. № 1251

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 2 Порядку переходу у власність  

держави майна, коштів та інших активів забороненої судом  
політичної партії, її обласних, міських, районних організацій,  

первинних осередків та інших структурних утворень

Доповнити пункт 2 після абзацу другого новими абзацами такого змісту:
«Мін’юст залучає АРМА до виявлення та розшуку майна політичної партії шляхом 

надсилання до АРМА запиту, який містить, зокрема, опис інформації, що запитуєть-
ся, повне найменування, ідентифікаційний код політичної партії, її обласних, міських, 
районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень згідно з 
Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, копію рішення суду.

АРМА здійснює заходи з виявлення та розшуку майна політичної партії відповід-
но до змісту запиту в межах повноважень, визначених Законом України «Про Націо-
нальне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів», та з урахуванням ступеня фактичного 
доступу до джерел даних, що перебувають у розпорядженні третіх осіб.

АРМА забезпечує виконання запиту протягом п’яти робочих днів з дня його отри-
мання. У разі неможливості подати інформацію у зазначений строк АРМА у цей строк 
повідомляє Мін’юсту про наявну інформацію щодо виявленого та розшуканого май-
на політичної партії і необхідність продовження строку виконання запиту.

За результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку майна політичної партії 
АРМА подає Мін’юсту відомості про виявлене та розшукане майно політичної партії.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом сьомим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 986-р 
Київ

Про звільнення Пліса Г. В.  
з посади Голови Державної аудиторської  

служби України 
Звільнити Пліса Геннадія Володимировича з посади Голови Державної аудитор-

ської служби України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 987-р 
Київ

Про призначення Басалаєвої А. В.  
Головою Державної аудиторської служби 

України 
Призначити Басалаєву Аллу Валентинівну Головою Державної аудиторської служ-

би України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на строк 
не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою пра-
ці відповідно до законодавства. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 988-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства редакції газети 

«Урядовий кур’єр» на 2023 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства редакції газети «Урядовий 

кур’єр» на 2023 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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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 
Дрига Роман Михайлович, 08.07.1979 р.н., адреса проживання: До-

нецька обл., смт Сєдове, вул. Люднікова, 25. Відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України, 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., 16.11.2022 о 10 год. 
00 хв. та 17.11.2022 о 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Головно-
го слідчого управління Державного бюро розслідувань за адресою: м. Ки-
їв, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для допиту Вас як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під  
№ 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро  
розслідувань Грибов Герман Вікторович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Крюченко Микола Валентинович, 24.12.1976 р.н., адреса проживан-

ня: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151, кв. 17. Відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України, 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., 16.11.2022 о 10 год. 
00 хв. та 17.11.2022 о 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Головно-
го слідчого управління Державного бюро розслідувань за адресою: м. Ки-
їв, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для допиту Вас як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під  
№ 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро  
розслідувань Грибов Герман Вікторович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Стеценко Микола Павлович, 04.10.1965 р.н., адреса проживання: м. До-

нецьк, вул. Ревякіна, 37, кв. 24. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України, 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., 16.11.2022 о 10 год. 00 хв. та 17.11.2022 
о 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Головного слідчого управління 
Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
15, кабінет 305 для допиту Вас як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під № 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро  
розслідувань Грибов Герман Вікторович 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Дікій Олексій Олександрович, 05.07.1974 р.н., адреса проживання: До-

нецька обл., м. Макіївка, вул. Кронштадська, 73, кв. 23. Відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України, 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., 16.11.2022 о 
10 год. 00 хв. та 17.11.2022 о 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Го-
ловного слідчого управління Державного бюро розслідувань за адресою: 
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для допиту Вас як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під 
№ 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро  
розслідувань Грибов Герман Вікторович 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Люлін Антон Олександрович, 26.06.1992 р.н., адреса проживання: Доне-

цька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, 110, кв. 11. Відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України, 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., 16.11.2022 о 
10 год. 00 хв. та 17.11.2022 о 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Го-
ловного слідчого управління Державного бюро розслідувань за адресою: 
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для допиту Вас як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під 
№ 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро  
розслідувань Грибов Герман Вікторович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Скрипка Антон Павлович, 09.02.1992 р.н., адреса проживання: Донецька 

обл., м. Шахтарськ, вул. 40 років Жовтня, 7. Відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135 КПК України, 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., 16.11.2022 о 10 год. 
00 хв. та 17.11.2022 о 10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Головно-
го слідчого управління Державного бюро розслідувань за адресою: м. Ки-
їв, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для допиту Вас як підозрюва-
ного у кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під  
№ 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК 
України.

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро  
розслідувань Грибов Герман Вікторович

СУДОВА ПОВІСТКА
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

15.11.2022 року о 09 год. 00 хв., в приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва, буде проводитися підго-
товче судове засідання у кримінальному провадженні 
№22017230000000034 по обвинуваченню Кулуба Аска-
ра Сієнгалійовича, Кузнецова Володимира Геннадійо-
вича, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 110 КК України.

В судове засідання викликаються обвинувачені Ку-
луба Аскара Сієнгалійович, Кузнецов Володимир Ген-
надійович.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 
№ 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А. 

Суддя А. В. Скуба

В провадженні Солом’янського районного суду м. 
Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Новікова Романа Васильовича, 02.06.1960 р.н. обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Новіков Роман Васильович, 02.06.1960 р.н, об-
винувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 15 листопада 2022 року о 16:20 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Педенко A. M. У разі неявки обвинуваченого да-
не оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас Горба Богдана Вячеславовича, як обвинуваче-
ного на 12 годину 30 хвилин,15 листопада 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Горба Богдана Вячес-
лавовича, 02.02.1982 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 3, каб, 32.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого засідання.

Суддя Дзюба О. А

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2398/2022 за обвинуваченням Ляміна Дени-
са Ігоровича за ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслі-
дувань № 22022000000000141 від 05.04.2022.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться об 11 год. 00 хв. 14.11.2022 
року у приміщенні Шевченківського районного) суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченої в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя О. А. Голуб

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Резуніка Степана Вікторовича, 29.03.1984 р.н., обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 260 ч. 2 КК України.

 У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Резунік Степан Вікторович 29.03.1984 р.н. 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України, яке відбу-
деться 15 листопада 2022 року о 09:30 год. в приміще-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 під головуванням 
судді Педенко A. M. У разі неявки обвинуваченого, да-
не оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/407/2020 за обвинуваченням Опанасюка 
О. Д. за ч.1 ст. 111 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 15 листопа-
да 2022 року о 09:30 в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 513. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв.69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 14.11.2022 р. на 09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Слу-
хання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О. У разі неявки обвину-
ваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києві викликає об-
винуваченого Кіяшка Романа Володимировича, 
28.01.1969 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Дмитра Ульянова 4, кв. 20), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 14 листопада 2022 ро-
ку о 10 год. 00 хв.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 33-а, під головуванням судді Татаурової І. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Лихачову 
Л.О., 31.01.1974 р.н., уродженку АР Крим, яка проживає за адресою: АР 
Крим, м. Армянськ, вул. ім. Генерала Корявко 18, кв. 80, для розгля-
ду обвинувального акта у спеціальному провадженні за звинувачен-
ням Лихачової Лариси Олексіївни, 31.01.1974 р.н. у скоєнні  злочину, 
передбаченого  ч. 1 ст. 438 КК України, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за  № 12021010000000094 від 02.08.2021 р., 
яке відбудеться в приміщені суду 14.11.2022 р. о 14 год. 00 хв., за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під головуванням суд-
ді Просалової О. М. У разі неприбуття обвинуваченої згідно ст. 323 КПК 
України судовий розгляд може здійснюватися за відсутності обвинува-
ченої.  Поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-а.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Вироком Святошинського районного суду від 26.10.2022 Васильєва 
Олександра Модестовича визнано винуватим у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції до 
Закону № 1183-VII від 08 квітня 2014 року) і призначити йому покаран-
ня у вигляді позбавлення волі строком на 12 (дванадцять) років з кон-
фіскацією всього належного йому майна.

Строк відбування покарання обвинуваченому Васильєву Олексан-
дру Модестовичу рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

Стягнуто з Васильєва Олександра Модестовича вартість проведення 
експертизи, що становить 2 376 (дві тисячі триста сімдесят шість) гри-
вень, на користь держави.

Арешт майна, накладений ухвалами Печерського районного суду 
міста Києва від 10.03.2015 та 19.03.2015, на автомобіль марки «Мерсе-
дес»; квартиру, а також на корпоративні права в ТОВ «ВТС Крим», Фут-
больний клуб «Кримтеплиця», СВК «Донське», СТОВ «Кримтеплиця» 
— залишити без змін.

Суддя Новик В. П.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Білоусову Вікторію Василівну, 17.01.1975 року народжен-
ня, громадянку України, уродженку с. Леніно, Ленінського району,  
АР Крим, яка зареєстрована та проживає за адресою: Україна, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 115, кВ. 69, як обвинувачену у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у кримінальному провадженні № 42016000000002765, внесе-
ному 07.10.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, справа 
№ 760/9102/22, провадження № 1-кп/760/2250/22, яке відбудеться 15 
листопада 2022 року об 11:00 год. в приміщенні суду за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Згідно з ст. 42 КПК України обвинувачена зобов’язана прибути за ви-
кликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призна-
чений строк — заздалегідь повідомити про це суд.  При собі необхідно 
мати документ, який посвідчує особу.

Головуючий суддя М. В. Вишняк

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зайцева П. Д., 
05.07.1952 р.н., уродженця с. Руські Алгаши Шумерлинського райо-
ну Чувашської АРСР, громадянина України, проживаючого за адресою: 
вул. Польова, буд. 24/23, кв. 84а, м. Сімферополь, АР Крим, Україна, у 
спеціальне підготовче судове засідання у кримінальному провадженні 
по обвинуваченню Зайцева  Петра Дмитровича, 05.07.1952 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться в приміщенні суду 15 листопада 2022 року о 10 год. 05 хв., 
за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 10, під головуван-
ням судді Щасної Т. В.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судо-
вий розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого. 

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

належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Підлісну Ірину Анатоліївну, 18.01.1966 року народження, 
громадянку України, уродженку с. Трудолюбово, Сімферопольського 
району, АР Крим, яка зареєстрована та проживає за адресою: Украї-
на, АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Чкалова, 4, кв. 8, як обвину-
вачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у кримінальному провадженні № 42016000000002392, 
внесеному 14.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
справа № 760/10383/22, провадження № 1-кп/760/2341/22, яке відбу-
деться 15 листопада 2022 року об 11:30 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Згідно з ст. 42 КПК України обвинувачена зобов’язана прибути за ви-
кликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призна-
чений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя М. В. Вишняк

Голосіївський районний суд м. Києва у кримінальному провадженні 
№22021011000000048 викликає обвинуваченого Кабанова Євгена Кос-
тянтиновича, 14.11.1982 року народження (останнє відоме місце реє-
страції: АРК, м. Севастополь, просп. Генерала Острякова, буд. 171/1) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться 15.11.2022 року о  12 год. 45 хв.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду м. Києва (за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, буд. 14-а, каб 16, (головуючий суддя Бондаренко Г. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з його змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого у порядку спеціального судово-
го провадження.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден та Свідоцтво 
про право плавання під державним прапором України (судновий патент) 
на судно з реєстраційним бортовим номером «ТАРДІ», судновласник Та-
раненко Дмитро Сергійович, вважати недійсними.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Пи-
липенко Н. М. (м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоєм-
ців померлого 30 квітня 2022 року Палько Валерія Григоровича, 03 бе-
резня 1962 р.н. в строк до 03.03.2023 р.

Втрачене посвідчення офіцера УК 279073, 
видане Національною академією сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного на ім’я 
Штомпіль Вадим Васильович, вважати недійсним.

Державне підприємство «Київське лісове господарство» (код  
ЄДРПОУ 00991373) повідомляє, що наказом Державного агентства лісо-
вих ресурсів України від 28.10.2022 № 946 прийнято рішення про припи-
нення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації, а саме — при-
єднання до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44768034). 

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги до Державного під-
приємства «Київське лісове господарство» протягом двох місяців з дня 
опублікування цього повідомлення. 

Письмові вимоги приймаються за адресою: вул. Лісна, 15, с. Стоян-
ка, Бучанський район, Київська область, 08114, kievskiy_leshoz@ukr.net.

Голова Комісії з припинення державного підприємства  
«Київське лісове господарство» Олег ОЛЬШЕВСЬКИЙ

Повістка про виклик на слідчі дії,  
а саме вручення повідомлення про підозру у вчинені  

кримінального правопорушення та допит в якості підозрюваного  
Суслова Дмитра Юрійовича, 02.04.1985 р.н., зареєстрованого за адре-

сою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд. 118/2, кв. 54  відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135  КПК України, Вам необхідно о 10 год. 00 хв. 12.11.2022, 
о 10 год. 00 хв. 13.11.2022 о 10 год. 00 хв. 14.11.2022 з’явитися до  
ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Даменцової В. О. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, кон. тел. +380958333187, для вручен-
ня повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України та допиту в якості  підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22022160000000305 від 27.09.2022.

Повідомлення про скликання позачергових зборів учасників
14 грудня 2022 року о 13 год 00 хв за адресою: вул. Антоновича, 40, 513 

кабінет, (п’ятий поверх) м. Київ відбудуться позачергові збори учасників 
ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОТАЙМ-ПРІНТ» (ЄДРПОУ 30020670).

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря позачергових зборів учасників.
2. Припинення повноваження директора ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІНФОТАЙМ-ПРІНТ»;
3. Обрання директора ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОТАЙМ-

ПРІНТ»
4. Надання повноважень щодо реєстрації та внесення змін до відо-

мостей в ЄДРПОУ стосовно директора ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ІНФОТАЙМ-ПРІНТ».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ  
ОБВИНУВАЧЕНОЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ  

ПРОВАДЖЕННІ № 12013170480003022, У СПРАВІ  
№ 947/22248/44, ПРОВАДЖЕННЯ  

№ 1-КП/947/1145/22

Днепровська Галина Іванівна, 01.05.1965 року на-
родження, уродженка с. Нагорне, Омської облас-
ті, Російської Федерації, громадянка України, заре-
єстрована за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ко-
рольова, буд. № 104, кв. 106, одружена, освіта вища, 
паспорт громадянина України серії КЕ № 987746, ви-
даний Київським РВ УМВС України в Одеській облас-
ті 18.03.1998 року, паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон серія ЕА № 766126, колишній ди-
ректор Одеської загальноосвітньої школи № 80 І-ІІІ 
Одеської міської ради Одеської області, раніше не су-
дима, на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися об 11:00 год. 14.11.2022 року; 
11:00 год. 21.11.2022 року; 11:00 год. 28.11.2022 року; 
11:00 год. 05.12.2022 року; 10:00 год. 09.12.2022 ро-
ку до судді Київського районного суду м. Одеси Іван-
чука Вадима Миколайовича, м. Одеса, вул. Варнен-
ська, 3Б, зал № 224, для участі у розгляді криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 12013170480003022 від 
24.05.2013 року у відношенні: Днепровської Галини 
Іванівни 01.05.1965 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кадирову Рамзану Ахматови-

чу, 05.10.1976 року народження, Вам відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 17 листопада 2022 року о «10:00» до ка-
бінету № 1408-6 приміщення Офісу Генерально-
го прокурора, що знаходиться за адресою: м. Ки-
їв, вул. Різницька, 13/15 до прокурора відділу Офі-
су Генерального прокурора Пранова С. В. для допиту 
в якості підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22022000000000108 від 21.03.2022.

Прокурор третього відділу управління  
процесуального керівництва досудовим  

розслідуванням та підтримання публічного  
обвинувачення Департаменту протидії злочинам, 

вчиненим в умовах збройного конфлікту,  
Офісу Генерального прокурора  Сергій ПРАНОВ

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемому Кадырову Рамзану Ахматови-

чу. 05.10.1976 года рождения. Вам в соответствии с 
требованиями ст. ст. 133. 135 УПК Украины необхо-
димо явиться 17 ноября 2022 года в 10:00 в кабинет  
№ 1408-6 помещения Офиса Генерального прокурора, 
которое расположено по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 
13/15 к прокурору отдела Офиса Генерального проку-
рора Пранову С. В. для допроса в качестве подозревае-
мого в уголовном производстве № 22022000000000108 
от 21.03.2022.

Прокурор третьего отдела управления  
процессуального руководства досудебным  

расследованием и поддержания публичного  
обвинения Департамента противодействия  
преступлениям, совершенным в условиях  

вооруженного конфликта, Офисв Генерального 
прокурора Сергей ПРАНОВ

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею  
рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського місь-

кого суду від 03.11.2022 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 2202209000001261 стосовно пі-
дозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, Самоніна Максима Олександро-
вича, 18.10.1985 р.н.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Самоніна М. О.

Підозрюваний Самонін Максим Олександрович, 
18.10.1985 р.н., останнє відоме місце реєстрації та про-
живання: м. Харцизьк, вул. Орджонікідзе, буд. 17, До-
нецької області, у відповідності до ст.ст 133, 135, 297-
5 КК України, Вам необхідно з’явитись 14.11.2022 на 
10:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академі-
ка Сахарова, буд. 15, до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підпол-
ковника юстиції Жовніровича Олега Володимировича, 
для повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування, а також вручення обвинувально-
го акту та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні  № 2202209000001261, в 
якому Ви є підозрюваним у вчинені кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Василенко Олександр Юрі-
йович, 14.08.1983 р.н., у відповідності до вимог 
ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 12022050000000763 від 13.09.2022 у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у дер-
жавній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, терито-
ріальній цілісності та недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній без-
пеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Василенко Олександр Юрійо-
вич, 14.08.1983 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 Вам необхідно з’явитися 13, 14 та 15 листопада 
2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про  
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 12022050000000763 від 13.09.2022 в якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дні-
прі) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Полтаві здій-
снюється спеціальне досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42015040010000134 від 
23.02.2015, за підозрою Григор’єва А. М. у вчинені 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається підозрюваний Григор’єв Андрій Микола-
йович, 19.01.1977 р.н., проживає за адресою: м. Жи-
томир, пров. Вокзальний, 10, кв. 23, 15.11.2022 об 
11:00, 16.11.2022 об 11:00, 17.11.2022 об 11:00 до 
старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Дніпрі) Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Полтава Реви Віталія Сергійовича за адре-
сою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 6) для 
отримання повідомлення про підозру у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 
КК України, допиті як підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42015040010000134 від 23.02.2015 
за ч. 1 ст. 408 КК України, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій по даному кримінально-
му провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу та здійснен-
ня спеціального досудового розслідування. 

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею  
рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського місь-

кого суду від 03.11.2022 надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42022091780000033 стосовно 
підозрюваного у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, Салати 
Володимира Ілліча, 05.03.1953 р.н.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Салати В. І.

Підозрюваний Салати Володимира Ілліча, 
05.03.1953 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: Донецька область, м. Єнакіє-
ве, вул. Фурманова, буд. 23а, кв. 56, Вам необ-
хідно з’явитись 14.11.2022 на 09:00 за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 
15, до слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-
Франківській області підполковника юстиції Захарука 
Петра Васильовича, для повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, відкриття й ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а та-
кож вручення обвинувального акта та реєстру матері-
алів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні  № 42022091780000033, в якому Ви є підо-
зрюваною у вчинені кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, 
ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Ухвалою слідчого судді Печерського район-

ного суд м. Києва від 03.11.2022 (судова справа  
№ 757/29879/22-к) задоволено клопотання сторо-
ни обвинувачення та надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 62022050030000148 сто-
совно пі дозрюваного Попова Валентина Івановича, 
30.11.1984 р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька обл.,м. Маріуполь, пр. Ракетний, буд. 16.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Попов Валентин Іванович, 30.11.1984 року наро-

дження, адреса: Донецька обл., м. Маріуполь,  пр. 
Ракетний, буд. 16, у зв’язку з ухваленим судовим рі-
шення про здійснення досудового розслідування від-
повідно 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 
Державного бюро розслідувань Лакомського І. Я. 
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабі-
нет 306 тел. 044-365-40-00 (вн.№2136) для допиту в 
якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№  42022130000000054 від 08.03.2022 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 пе-
редбачені статтею 139 КПК України.

Телефон та поштова скринька для зв’язку: 044-
365-40-00, info@dbr.gov.ua».

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що 09 листо-
пада 2022 року в кримінальному провадженні   
№ 42022232090000159 від 30.08.2022 за ознаками 
вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 1111, ч. 1 ст. 1112  КК України, складе-
но письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
громадянин України Останькович Ілія Андрійович, 
22.02.1992 р.н. підозрюється у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1111, ч. 1 
ст. 1112 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Останькович Ілія Андрійович, 

22.02.1992 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: Херсонська область, 
м. Берислав, вул. Центральна, буд. 105, відповід-
но вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 14, 16, 18 листопада 2022 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий те-
риторіально розташований підрозділ Служби безпе-
ки України, для участі у слідчих діях у кримінальному 
провадженні № 42022232090000159 від 30.08.2022, 
за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 1111, ч. 1 ст. 1112  КК України, та для проведення 
допиту підозрюваного. 

Старший групи прокурорів у кримінальному  
провадженні, прокурор відділу Херсонської  

обласної прокуратури Олексій ЛЕГКИЙ  

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002712 за підозрою Кравченко Вікторії Єфимівни, 27.11.1974 
року народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної осо-
би зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше повідомленої  
підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні та вру-
чення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, пропону-
ємо підозрюваній Кравченко Вікторії Єфимівні, 27.11.1974 р.н., прибути до про-
куратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, перший поверх) 10 листопада 2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведен-
ня вказаних процесуальних дій».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до наказу ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
від 28 жовтня 2022 року № 842, прийнято рішення про припинення ДЕРЖАВ-
НОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОС-
ПОДАРСТВО» код ЄДРПОУ 00991516, юридична адреса: вул. Ковельська, 130,  
м. Володимир, Волинська область, шляхом реорганізації, а саме — приєднан-
ня його до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» код ЄДРПОУ 44768034, про що внесені відомості до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань 01.11.2022 року.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Державного підприємства «Во-
лодимир-Волинське лісомисливське господарство» складає 2 місяці з дня опу-
блікування повідомлення.

Голова Комісії з ліквідації  Володимир ФІЛЮК

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Волков Олександр Олегович, 16.07.1982 р.н., 

адреса проживання: Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, пр-т К. Маркса, 24, кв. 140. Відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 15.11.2022 о 10 
год. 00 хв., 16.11.2022 о 10 год. 00 хв. та 17.11.2022 о 
10 год. 00 хв. Вам необхідно з’явитись до Головного 
слідчого управління Державного бюро розслідувань 
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 
305 для допиту Вас як підозрюваного у кримінально-
му провадженні, внесеному 25.04.2022 до ЄРДР під  
№ 62022000000000215.

При цьому, звертаю увагу, що поважні причини не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК України; 
наслідки неприбуття – у ст. 139 КПК України.

Слідчий Головного слідчого управління  
Державного бюро розслідувань  

Грибов Герман Вікторович
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-279 та глави 11 КПК України, 09.11.2022 у кримінальному провадженні 
№ 22022220000001536 від 26.05.2022 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої під-
озри, згідно з яким громадянин Російської Федерації Зеленов Євгеній Олександрович, 09.03.1975 р.н., підо-
зрюються у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, а саме: 24.02.2022 близь-
ко 9:00 на перехресті вул. Леся Сердюка та окружної дороги м. Харкова заступник командира 1-ої гвардій-
ської інженерно-саперної бригади з військово-політичної роботи ЗС РФ Зеленов Є.О. під час повномасштаб-
ного вторгнення в Україну надав підпорядкованим військовослужбовцям ЗС РФ наказ на здійснення вогню із 
стрілецької зброї для умисного вбивства цивільних мешканців м. Харкова. Внаслідок вказаних протиправних 
дій військових РФ на місці загинула одна громадянка України, а поранення отримали двоє громадян України. 
Тобто Зеленов Є.О. підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та пам’ятка про процесуальні права та 
обов’язки підозрюваного 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ СООБЩЕННОГО ПОДОЗРЕНИЯ
Согласно ст.ст. 111-112, 276-279 и главы 11 УПК Украины,09.11.2022 в уголовном производстве  

№ 22022220000001536 от 26.05.2022 составлено письменное уведомление о подозрении, согласно которо-
му гражданин Российской Федерации Зеленов Евгений Александрович, 09.03.1975 г.р., подозреваются в на-
рушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством, а именно: 24.02.2022 около 
9:00 на перекрестке ул. Леся Сердюка и окружной дороги г. Харькова заместитель командира 1-й гвардей-
ской инженерно-саперной бригады по военно-политической работе ВС РФ Зеленов Е.А. во время полно-
масштабного вторжения в Украину отдал подчиненным военнослужащим ВС РФ приказ на открытие огня со 
стрелкового оружия для умышленного убийства гражданских жителей г. Харькова. Вследствие указанных 
противоправных действий военных РФ на месте погибла одна гражданка Украины, а ранения получили двое 
граждан Украины. То есть Зеленов Е.А. подозревается в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 438 УК Украины.

Полный текст уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и памятки о процессуальных 
правах и обязанностях подозреваемого будет размещаться на веб-сайте Офиса Генерального прокурора в ру-
брике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального досудебного расследования» по ссылке: 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Зеленову Євгенію Олександровичу, 09.03.1975 року народження, громадянину РФ, зареєстрованому за 

адресою: РФ, Володимирська область, м. Муром, вул. Трудова, 45, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 
КПК України, необхідно з’явитися о «10» год. «00» хв. 12.11.2022, о «10» год. «00» хв. 13.11.2022, о «10» год. 
«00» хв. 14.11.2022, до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області (м. Харків, вул. Миро-
носицька, буд. 2), для вручення письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, а також для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 22022220000001536. Поважні причини не-
прибуття та наслідки неприбуття, у тому числі - можливість застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 
140 КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Зеленову Евгению Александровичу, 09.03.1975 года рождения, гражданину РФ, зарегистрированному по 

адресу: РФ, Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, 45, в соответствии со ст. ст. 133, 135, 139 
УПК Украины, необходимо явиться в «10» час. «00» мин. 12.11.2022, в «10» час. «00» мин. 13.11.2022, 
в «10» час. «00» мин. 14.11.2022, в следственный отдел Управления СБ Украины в Харьковской области  
(г. Харьков, ул. Мироносицкая, д. 2), для вручения письменного уведомления об изменении ранее сообщенно-
го подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины, а так-
же для участия в проведении следственных и процессуальных действий в рамках уголовного производства 
№22022220000001536. Уважительные причины неприбытия и последствия неприбытия, в том числе возмож-
ность применения привода, указанны в ст.ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                                   09 листопада 2022 року
Слідчий 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-

ської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Донченко Владислав Воло-
димирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за №22022130000000625 від 25.10.2022 та вста-
новивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч.  5 ст. 111-1 КК України, відповідно до  
ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ: 
Мартинова Вячеслава Вікторовича, 17.10.1963 р.н., громадянина України, уроджен-

ця м. Антрацит, Луганської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: 
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Кальницької, буд. 2, кв. 61 про те, що він підозрю-
ється в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації та проведенні незаконного 
референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, 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 підозрюваний  Марти-

нов Вячеслав Вікторович, 17.10.1963 р.н., який проживає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Кальницької, буд. 2, кв. 61 на 12.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 
13.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 14.11.2022 о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська об-
ласть, для допиту як підозрюваний, проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22022130000000625 від 25.10.2022 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, 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’язку: 0668468154, lug.prok.office@gmail.com .
Слідчий 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк  

Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях   
Владислав ДОНЧЕНКО

Державне підприємства «Свеське лісове господарство», код 

ЄДРПОУ: 00992929 (далі ДП «Свеський лісгосп») повідомляє, 

що 28.10.2022 року Державним агентством лісових ресурсів 

України видано наказ № 829 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (код ЄД-

РПОУ: 00992929), шляхом реорганізації, а саме – приєднання до 

ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДРСЬКОГО ПІДПРИ-

ЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з ЄДРПОУ: 44768034). 

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом 

двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про припинен-

ня ПІДПРИЄМСТВА «СВЕСЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шля-

хом реорганізації на порталі електронних сервісів у порядку, ви-

значеному Міністерством юстиції України в Порядку надання ві-

домостей з Єдиного державного реєстру. Заявлення кредито-

рами своїх вимог приймаються за адресою: 41226, Сумська об-

ласть, Шосткинський район, смт Свеса вул. Дачна 24 

У провадженні Рівненського .міського суду Рівненської об-
ласті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває криміналь-
не провадження №42022180000000035 (номер провадження 
1-кп/569/1464/22, справа № 569/10723/22) про обвинувачення 
Архіпової Катерини Миколаївни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Кри-
жова Оксана Григорівна викликає обвинувачену Архіпову Ка-
терину Миколаївну, 17.08.1996 року народження, уродженка  
с. Красне Поле, Марківського району Луганської області, остан-
нє місце реєстрації Луганська область Старобільський район,  
с. Красне Поле, вул. Гагаріна, 4. у судове засідання на 17 лис-
топада 2022 року 14 год. 00 хв.; 22 листопада 2022 роки 14 год. 
00 хв.; 23 листопада 2022 року 14 год. 00 хв., 24 листопада 2022 
року 14 год. 00 хв., 05 грудня 2022 року 14 год. 00 хв., 06 груд-
ня 2022 року 14 год. 00 хв., 12 грудня 2022 року 14 год. 00 хв., 
13 грудня 2022 року 14 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року 09 год. 
00 хв., 21 грудня 2022 року 10 год. 00 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рів-
ненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) в залі судо-
вих, засідань №2.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТА  

ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста 

Дніпропетровська від 04.11.2022 (судова справа № 201/8549/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №42022132590000033 від 
08.07.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України стосовно підозрюваного 
Пархоменко Олександра Олександровича, 11.11.1988 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: вул. Паркова, б. 54 
кв. 7 смт Троїцьке Сватівського району Луганської області.

У зв’язку із ухваленням слідчим суддею рішення про здій-
снення спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №42022132590000033 від 08.07.2022 за ч. 7  
ст. 111-1 КК України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний 
Пархоменко Олександр Олександрович, 11.11.1988 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: вул. Паркова б. 54 
кв. 7 смт Троїцьке Сватівського району Луганської області, ви-
кликається 15.11.2022 о 12:00, 16.11.2022 о 12:00, 17.11.2022 о 
12:00 до Луганської обласної прокуратури, за фактичним місце-
розташуванням за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивниць-
кий, Кіровоградської області для допиту як підозрюваного, а та-
кож для проведення інших 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’явитися 18.11.2022 о 12:00 до Луганської обласної прокура-
тури, за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Со-
борна, 5а, м. Кропивницький, Кіровоградської області для отри-
мання повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття мате-
ріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42022132590000033 та ознайомлення з ними, та 21.11.2022 о 
12 годині за вказаною адресою, для отримання обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування по кримі-
нальному провадженню №42022132590000033.

Телефон для зв’язку: +380662845513.
Прокурор Троїцького відділу Сватівської окружної  

прокуратури Луганської області Олексій НАДЖОТОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Майданова Дениса Васильовича, 17 лютого 1976 року народжен-

ня, уродженця с. Балаково Саратовської області, громадянина РФ як обвинуваченого за ч. 3 ст. 110 КК України  по кри-
мінальній справі № 727/9240/22.

Судове засідання відбудеться 15.11.2022 року на 14:00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, ка-
бінет № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Майданова Дениса Васильовича у засобах масової ін-
формації загальнодержавної  сфери  розповсюдження  остання  вважається  належним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Гавалешко П. С.

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 17.11.2022 о 15.00 год. в приміщенні Вінницького міського 

суду Вінницької області за адресою: вул. Грушевського, 17 в м. Вінниці в залі № 12 відбудеться підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням Гамзатової М. Г. у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч.1 ст.258-3 КК України. У судове засідання викликається обвинувачена Гамзатова Марія Гамзатівна, 17.02.1985 
р.н., останнє місце проживання якої: вул. Мініна і Пожарського, 107 в м. Горлівка Донецької обл.

Явка обвинуваченої є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Суддя Бернада Є. В.

Повідомлення про підозру
08.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001109 від 04.07.2022 складено повідомлення про 

підозру відносно Дубини Ірини Миколаївни, 04.01.1975 р. н., уродженки смт Михайлівка Михайлівського району 
Запорізької області, громадянки України, українки, заміжньої, офіційно непрацевлаштованої, яка зареєстрова-
на за адресою: Запорізька область, Василівський район, Михайлівська ОТГ, смт Михайлівка, вул. Івана Франка,  
буд. 152, та повідомлено про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних 
правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Дубину Ірину Миколаївну, 04.01.1975 р.н., уродженку  

смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області, громадянку України, українку, заміжню, офіцій-
но непрацюючу, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Василівський район, Михайлівська ОТГ,  
смт Михайлівка, вул. Івана Франка, буд. 152, для отримання письмового повідомлення про підозру та про-
ведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні №22022080000001109 від 
04.07.2022, на 10 год. 00 хв. 13.11.2022 у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні № 42016000000002819 від 12.10.2016 за підозрою Кириленко Олени Олександрів-
ни, 02.04.1981 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування іншій сторо-
ні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваній Кириленко 
Олені Олександрівні, 02.04.1981 р.н., прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 11, 14 листопада 2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведення вка-
заних процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Чаков Сергій Олександрович, 20.09.1986 року народження, у відповідності до ви-

мог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 42015130610000102 від 28.02.2015  року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Бондаренко Євген Вікторович, 24.01.1990 року народження, у відповідності до вимог ст. ст. 
111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42015130610000114 
від 19.03.2015 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодек-
су України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Федулов Максим Олександрович, 02.11.1993 року народження, у відповіднос-
ті до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42014130610000067 від 11.09.2014 року у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 407 Кримінального кодексу України, а саме самовільному залишенні військової частини або місця служби, а 
також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць.

Громадянин України Масюк Артем Вадимович, 02.06.1993 року народження, Вам повідомляється про підозру 
у кримінальному провадженні № 42015130610000057 від 18.02.2015 року у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України, а саме дезертирстві.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокуро-
ра у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-
vidomoposti-pro-zdiisnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsiduvannya.  
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
У провадженні Личаківського районного суду м. Львова перебувають мате

ріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 42020000000000461 від 12 березня 2020 року за обвинувачен
ням Киви Іллі Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед
бачених ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 4361, ст. 436 КК України.

У зв’язку з чим Кива Ілля Володимирович, громадянин України, 02.06.1977 ро
ку народження, уродженець м. Полтави, у період з 29.08.2019 р. по 15.03.2022 р. 
народний депутат України ІХ скликання, зареєстрований та останнє відоме міс
це проживання: вул. Ахматової Анни, 13Д, кв. 129, м. Київ, який обвинувачуєть
ся у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110,  
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 4361, ст. 436 КК України, викликається в підготовче судове за
сідання, яке відбудеться 17 листопада 2022 року о 15 годині 00 хвилин, 08 груд-
ня 2022 року о 10 годині 30 хвилин, 21 грудня 2022 року о 14 годині 30 хвилин 
у приміщенні Личаківського районного суду м. Львова (місто Львів, вул. Б. Леп
кого, 16, тел. 097 285 50 54), головуючий суддя: Жовнір Г.Б. 

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

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК 
України: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) об
меження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) об
ставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по
дібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 
часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебуван
ня в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не
можливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, чле
нів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несво
єчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно уне
можливлюють з’явлення особи на виклик. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість прибути до суду. 

Наслідки неприбуття на виклик згідно ст. 139 КПК України: 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від

повідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 
який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: 
— від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, 
встановлену законом. 

4. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або 
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, тери
торії держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором, є під
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціально
го судового провадження.

Суддя: Григорій ЖОВНІР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111112, 276278 та глави 11 КПК України 

повідомляю, що 04.11.2022 у кримінальному провадженні  
№ 12022010000000049 від 21.07.2022 за ознаками вчиненого кри
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК Украї
ни, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Іван
цов Дмитро Олександрович, 19.03.1984 року народження, громадянин 
України, підозрюється у провадженні господарської діяльності у взає
модії з державоюагресором, незаконними органами влади, створени
ми на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адмі
ністрацією державиагресора, тобто у вчиненні кримінального право
порушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесу
альні права та обов’язки підозрюваного 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/povistkiproviklik
tavidomostiprozdijsnennyaspecialnogodosudovogorozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Іванцов Дмитро Олександрович, 19.03.1984 року народження, грома

дянин України, уродженець смт Молодіжне Сімферопольського райо
ну АР Крим, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
14.11.2022 року; з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 15.11.2022 року та 
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 16.11.2022 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
з ру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 1111 КК України та участі в процесуальних діях, у кримінальному 
провадженні № 12022010000000049 від 21.07.2022, 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.

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи Сидоренка Олексан
дра Володимировича, 27.07.1970 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Су
ми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд матеріалів кримі
нального провадження по справі № 592/9802/18 (провадження № 1кп/592/183/22) 
за обвинуваченням Сидоренка Олександра Володимировича у вчиненні кримі
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 3641,  
ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, відносно якого ухвалою слідчого судді За
річного районного суду м. Суми від 06.07.2018 року надано дозвіл на здійснен
ня спеціального досудового розслідування.

Судовий розгляд відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі ко
легії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 13:30 год.,  
22.11.2022 року, що знаходиться за адресою: м. Суми. вул. Першотравнева, 12, 
зал с/з № 22, тел. (0542) 611204

Суддя І. М. Фоменко

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Справа № 585/2381/22, провадження №1кп/585/367/22,

Судаков Олександр Володимирович, адреса проживання: Російська Фе
дерація, Нижньоновгородська область, м. Нижній Новгород, вул. Дьяконо
ва, буд 43, кв. 33, на підставі ст. ст. 134, 135, 2975, ч. 2 ст. 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 21.11.2022 о 13:30 год. до Роменського міськра
йонного суду Сумської області (суддя Євтюшенкова Вікторія Іванівна) за 
адресою: Україна, Сумська область, Роменський район, місто Ромни, буль
вар Шевченка, буд. 14, для участі у якості обвинуваченого у розгляді кримі
нального провадження № 22022200000000029 від 17.05.2022 за обвинува
ченням Судакова О. В., Сереброва І. Ю., Смірнова В. М. у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК Украї
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого — ст. 323 КПК України.

Повестка о вызове в суд в уголовном производстве
Дело №585/2381/22, производство №1кп/585/367/22,

Судаков Александр Владимирович, адрес проживания: Российская Фе
дерация, Нижненовгородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконо
ва, дом 43, кв. 33, на основании ст. ст. 134, 135, 2975, ч. 2 ст. 323 УПК 
Украины, Вам необходимо явиться 21.11.2022 в 13:30 час. в Роменский 
горрайонный суд Сумской области (судья Евтюшенкова Виктория Иванов-
на) по адресу: Украина, Сумская область, Роменский район, город Ромны, 
бульвар Шевченка, дом 14, для участия в качестве обвиняемого в рассмо
трении уголовного производства № 22022200000000029 от 17.05.2022 по 
обвинению Судакова А. В., Сереброва И. Ю., Смирнова В. Н. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия лица по вызову в суд — ст. 138 УПК 
Украины. Последствия неприбытия обвиняемого — ст. 323 УПК Украины.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Справа №585/2381/22, провадження №1кп/585/367/22,

Серебров Іван Юрійович, адреса проживання: Російська Федерація, Яма
лоНенецький автономний округ, м. ТаркоСале, вул. Праці, буд 11, кв. 10, 
на підставі ст. ст. 134, 135, 2975, ч. 2 ст. 323 КПК України, Вам необхід
но з’явитися 21.11.2022 о 13:30 год. до Роменського міськрайонного суду 
Сумської області (суддя Євтюшенкова Вікторія Іванівна) за адресою: Укра
їна, Сумська область, Роменський район, місто Ромни, бульвар Шевченка, 
буд. 14, для участі у якості обвинуваченого у розгляді кримінального про
вадження № 22022200000000029 від 17.05.2022 за обвинуваченням Суда
кова О. В., Сереброва І. Ю., Смірнова В. М. у вчиненні злочину, передбаче
ного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК Украї
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого — ст. 323 КПК України.

Повестка о вызове в суд в уголовном производстве
Дело №585/2381/22, производство №1кп/585/367/22,

Серебров Иван Юриевич, адрес проживания: Российская Федерация, 
ЯмалоНенецкий автономный округ, г. ТаркоСале, ул. Труда, дом 11, кв. 10, 
на основании ст. ст. 134, 135, 2975, ч. 2 ст. 323 УПК Украины, Вам необхо
димо явиться 21.11.2022 в 13:30 час. в Роменский горрайонный суд Сум
ской области (судья Евтюшенкова Виктория Ивановна) по адресу: Украи
на, Сумская область, Роменский район, город Ромны, бульвар Шевчен
ка, дом 14, для участия в качестве обвиняемого в рассмотрении уголовно
го производства № 22022200000000029 от 17.05.2022 по обвинению Суда
кова А. В., Сереброва И. Ю., Смирнова В. Н. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия лица по вызову в суд — ст. 138 УПК 
Украины. Последствия неприбытия обвиняемого — ст. 323 УПК Украины.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Справа №585/2381/22, провадження №1кп/585/367/22,

Смірнов Василь Миколайович, адреса проживання: Російська Федера
ція, Архангельська область, м. Архангельськ, проспект Дзержинського, 
буд. 5, кв. 100, на підставі ст. ст. 134, 135, 2975, ч. 2 ст. 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 21.11.2022 о 13:30 год. до Роменського міськра
йонного суду Сумської області (суддя Євтюшенкова Вікторія Іванівна) за 
адресою: Україна, Сумська область, Роменський район, місто Ромни, буль
вар Шевченка, буд. 14, для участі у якості обвинуваченого у розгляді кримі
нального провадження № 22022200000000029 від 17.05.2022 за обвинува
ченням Судакова О. В., Сереброва І. Ю., Смірнова В. М. у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК Украї
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого — ст. 323 КПК України.

Повестка о вызове в суд в уголовном производстве
Дело №585/2381/22, производство №1кп/585/367/22,

Смирнов Василий Николаевич, адрес проживания: Российская Федера
ция, Архангельская область, г. Архангельск, проспект Дзержинского, дом 5, 
кв. 100, на основании ст. ст. 134, 135, 2975, ч. 2 ст. 323 УПК Украины, 
Вам необходимо явиться 21.11.2022 в 13:30 час. в Роменский горрайонный 
суд Сумской области (судья Евтюшенкова Виктория Ивановна) по адресу: 
Украина, Сумская область, Роменский район, город Ромны, бульвар Шев
ченка, дом 14, для участия в качестве обвиняемого в рассмотрении уголов
ного производства № 22022200000000029 от 17.05.2022 по обвинению Су
дакова А. В., Сереброва И. Ю., Смирнова В. Н. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия лица по вызову в суд — ст. 138 УПК 
Украины. Последствия неприбытия обвиняемого — ст. 323 УПК Украины.

Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден та Свідоцтво про 

право плавання під державним прапором України (судновий патент) на ім’я Ро

манцов Олександр Олександрович на човен «Flipper 630 ОС» 2004 р. поб. з бор

товим номером UA0214DN було втрачене, вважати його недійсним.

Тростянецький районний суд Сумської області викликає громадян рф 
СМІРНОВА Петра Івановича, 21.04.1999 року народження, та МУХАМЕТХА
НОВА Айнура Рустамовича, 28.10.2000 року народження, як обвинуваче
них у кримінальному провадженні № 42022202520000086 від 19.03.2022 
за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 КК України для участі у під
готовчому судовому засіданні, яке призначено на 11 годину 00 хвилин 18 
листопада 2022 року, 13 годину 00 хвилин 28 листопада 2022 року, 13 го
дину 00 хвилин 20 грудня 2022 року, що відбудеться у приміщенні Трос
тянецького районного суду Сумської області за адресою: вул. Миру, 9,  
м. Тростянець Сумської області, Україна. 

Суддя: Марина ЩЕРБАЧЕНКО

Слідчим суддею Вищого антикорупцйного суду 07.11.2022 (справа 
№ 991/4755/22, провадження № 1кс/991/4775/22) постановлено ухва
лу про надання дозволу на здійснення спеціального досудового роз
слідування у кримінальному провадженні № 42018111030000415 від 
09.10.2018 стосовно Ходаківського Павла Михайловича, 25.05.1967 р.н., 
зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Тютюнника Василя, 32, кв. 10, 
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Свідоцтво про право власності на квартиру на ім’я Кравець Ольга Єго

рівна за адресою: Кам’янське Дніпропетровської обл., прт Т. Шевченка 

2/28, кв. 84, у зв’язку з втратою вважати недійсним.

Втрачене посвідчення евакуйованої у 1986 році із зони відчудження, 
категорія 2, серія Б, № 016991, видане Кіровоградською облдержадміні

страцією 19.06.2013 року на ім’я Планчак Світлана Миколаївна,  
вважати недійсним.
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