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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 листопада 2022 року
USD 36.5686 EUR 36.7496 PLN 7.8185 / AU 62446.74 AG 777.78 PT 36406.24 PD 69374.66

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

Небезпечно: міни!
ЗБЕРЕГТИ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ. Майже щодня українці підриваються, потрапляючи у смертельні 
пастки, які залишили після себе окупанти 

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ  
для «Урядового кур’єра»

Харківська область нині най-
більш замінована в Украї-

ні. Щодня вибухотехніки знешко-
джують щонайменше 500 мін та 

снарядів, а буває і по кілька тисяч. 
Лише за 5 листопада піротехніч-
ні підрозділи Державної служби 
з надзвичайних ситуацій на тери-
торії загальною площею понад 10 
га вилучили та знешкодили 2241 
вибухонебезпечний предмет.

За інформацією Головно-
го управління ДСНС в Харків-
ській області, основні зусилля 
піротехнічних підрозділів ни-
ні спрямовано на розмінування 
об’єктів водо-, газо-, теплопос-
тачання та електромереж для 

їх відновлення, здійснюють пе-
ревірку приватного житлово-
го сектору. Але процес відбува-
ється не так швидко, як хотіло-
ся, бо ворог замінував майже ко-
жен клаптик української зем-
лі, на якому побував. Тож протя-

гом місяця шість піротехнічних 
груп змогли обстежити тільки 
200 гектарів території критичної 
інфраструктури Ізюмського ра-
йону та вилучили близько 
8000 вибухонебезпечних 
предметів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РІШІ СУНАК:
«Передане обмундирування 

дасть тепло і 
безпеку українським 

військовослужбовцям, 
які зіткнулися із 

загрозливою зимою 
в боротьбі за свою 

країну»

Потрібні санкції 
проти металургії рф

ВЗАЄМОДІЯ. Україна закликає США запровадити санкції 
проти російської металургії та ввести українську руду й інші про-
дукти в західний ланцюг постачання, замінивши на цих ринках 
росію.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — 
міністра економіки України Юлії Свириденко з міністром торгів-
лі США Джиною Раймондо, повідомляє Укрінформ із посиланням 
на пресслужбу міністерства.

«Сталь — це галузь, де ми особливо зацікавлені в розширен-
ні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся росій-
ська металургійна продукція має опинитися під санкціями США. 
Для цього ми закликаємо ввести українську руду та інші продукти 
в західний ланцюг постачання і замінити на цих ринках росію», — 
сказала Юлія Свириденко.

За її словами, важливо прирівняти українські руду та чавун до 
продукції з ЄС і продовжити звільнення продукції українського 
експорту від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року).

Міністр наголосила, що нині дуже важливо допомогти нашій 
країні подолати енергетичну кризу.

175 000 кв. км, 
або третина території України, 

потенційно небезпечні з огляду на 
чималу кількість вибухових предметів, 

які залишає по собі війна

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. У Брюсселі Рада ЄС з економічних  
і фінансових питань погодила надання Україні у 2023 році  
1,5 мільярда євро щомісяця

Перша виплата 
фіндопомоги має 
надійти в січні

Прем’єр-міністр Великої Британії про доставку 
до середини грудня 25 000 комплектів одягу для 
екстремально холодної погоди
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АДАПТАЦІЯ

Як громади Рівненського 
району працюють на перемогу, 
розповідає керівник районної 
військової адміністрації 
Олександр Коваль

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

 Внутрішньо переміщені 
до інших областей люди 
з Донеччини відчувають 
підтримку гуманітарних штабів 
і центрів 5 

НАДЗВИЧАЙНІ ОБСТАВИНИ

Як Черкащина та інші 
регіони пристосовуються 
до життя зі значними 
перебоями в 
електропостачанні

6
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Жи-
водуєва Сергія Олександровича, 09.01.1956 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Щелкунова, 2, кв. 21,  
м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у 
кримінальну провадженні №22020011000000031, яке 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 14 годині 
00 хвилин 17 листопада 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважається 
таким, що належним чином повідомлений про місце і час 
судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Не-
прана Сергія Альбертовича, 25.03.1968 р.н. (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Б. Михайлова, 17, кв. 19,  
м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання у 
кримінальну провадженні №22022011000000017, яке 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 об 11 годині 
00 хвилин 16 листопада 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважається 
таким, що належним чином повідомлений про місце і час 
судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, роз-
гляд кримінального провадження може бути здійснений 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Акімова Сергія Івановича, 17.06.1953 ро-
ку народження (останнє, відоме місце проживання: вул. 
Першотравнева, 15, смт Роздольне, АР Крим) у вчине-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 13 годині 00 хвилин 17 листопада 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Голосіївського районного суді міста Києва за адресою: 
03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33.

Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Ковальчука Андрія Сергійови-
ча, як: обвинуваченого на 10 год. 30 хв., 
16 листопада 2022 року у справі за обви-
нуваченням Ковальчука Андрія Сергійови-
ча, 28.05.1978 року народження, зареє-
строваного та проживаючого за адресою: 
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 
в/ч 2215, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, 
вул. Кошиця, 5, каб. 103.

Суддя Козачук О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА  

ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.11.2022 (судова 

справа № 201/8547/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22022130000000346 від 05.08.2022 стосовно підозрюваної Сироти Антоні-
ни Іванівни, 29.03.1987 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального 
процесуального кодексу України підозрюваній Сироті Антоніні Іванівні, 29.03.1987 р.н., повідомляю, 
що Вам необхідно з’явитись 14.11.2022 о 10:00, 15.11.2022 о 10:00, 16.11.2022 о 10:00 до Сватівської 
окружної прокуратури Луганської області, розташована на період воєнного стану за адресою: вул. 
Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської області, для допиту в якості підозрюваної, а також 
проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розсліду-
вання, Вам необхідно з’явитись 17.11.2022 о 10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської 
області за вищевказаною адресою для вручення повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надан-
ня доступу до матеріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 18.11.2022 о 10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луган-
ської області за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досу-
дового розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у тому 
числі: можливість застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціально-
го судового розгляду.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.11.2022 (судова справа № 201/78690/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022132580000074 
від 25.05.2022 стосовно підозрюваного Плиса Віталія Івановича, 28.11.1961 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням 08.11.2022 слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування у кри-

мінальному провадженні № 42022132580000074  від 25.05.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний Плис Віталій Іванович, 28.11.1961 року народження, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Кам’янка, вул. Пульного, буд. 28, кв. 1, викликаєть-
ся 14.11.2022 об 11:00, 15.11.2022 об 11:00, 16.11.2022 об 11:00, 17.11.2022 об 11:00, 18.11.2022 об 11:00 до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, каб. 131 (місце фактичного розташування) для допиту як підозрю-
ваного, а також для проведення інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам необхідно 
з’явитися 21.11.2022 об 11:00, 22.11.2022 об 11:00, 23.11.2022 об 11:00, 24.11.2022 об 11:00, 25.11.2022 об 11:00 до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд.7, каб.131 (місце фактичного розташування) для отри-
мання повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття мате-
ріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000074 від 25.05.2022 та початку ознайомлення з ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можли-
вість застосування приводу, накладення грошового стягнення, здійснення спеціального судового розгляду.

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

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

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

відомляю, що 08 листопада 2022 року в кримінальному провадженні  
№22022220000003116 від 06.10.2022 складено письмове повідомлення про 
підозру, громадянину України Черсунову Дмитру Сергійовичу, 12.12.1978 
року народження, який підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто 
у умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), 
збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчи-
нених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом до-
бровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держа-
ви-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держа-
ви-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Черсунову Дмитру Сергійовичу, 12.12.1978 року на-

родження, повідомляється, що відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кри-
мінального процесуального кодексу України 14, 15 та 16 листопада 2022 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ Куп’янського РВП 
ГУНП в Харківській області, за адресою: смт. Шевченкове, вул. Центральна, 
31, Куп’янського району Харківської області для вручення Вам повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за №22022220000003116 від 06.10.2022 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111-2 КК України. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                10 листопада 2022 року

Громадянин України Гайдуков Андрій Миколайович, 09.07.1974 р.н., від-
повідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомля-
ється про підозру в кримінальному провадженні № 22022130000000408 від 
29.08.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної 
з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських 
функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій те-
риторії, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України.

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

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

Гайдуков Андрій Миколайович, 09.07.1974 р.н., зареєстрований та прожива-
ючий за адресою: Луганська обл., Сєвєродонецький район, м. Новодружеськ, 
вул Південна, 2 на 14.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 15.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 
16.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для до-
питу як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22022130000000408 від 29.08.2022 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Должиков Микита Олександрович, 
05.02.1996  року народження, уродженець м. Старобільськ, 
Луганської області,   зареєстрований та проживаючий за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Піщана, буд.13, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України викликається у кримінальному 
провадженні № 42022132580000148 від 17.10.2022 до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській  областях за адресою: Дні-
пропетровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, кабінет 131 
на 14.11.2022 об 11:30, на 15.11.2022 об 11:30, на 16.11.2022 
об 11:30, для отримання письмового повідомлення про підо-
зру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  допиту в якості підозрюваного, 
для проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначе-
ному кримінальному провадженні.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 листопада 2022 р. № 1259 
Київ

Про продовження строків дії відстрочок від призову 
на військову службу під час мобілізації 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобіліза-
цію», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного 
стану в Україні» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мо-
білізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства еко-
номіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 194 
«Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму во-
єнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1274), які не закінчи-
лися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на 
один місяць.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 994-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету з метою покриття витрат  

за липень 2022 р. закладів, підприємств, установ  
та організацій державної і комунальної форми 

власності, закладів освіти приватної форми 
власності 

1. З метою покриття витрат за липень 2022 р. закладів, підприємств, установ та 
організацій державної і комунальної форми власності, закладів освіти приватної 

форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на без-
оплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, виділити 34 059 384 
гривні, у тому числі:

центральним органам виконавчої влади — 954 225 гривень для надання компен-
сації закладам, підприємствам, установам та організаціям державної форми влас-
ності, які належать до сфери їх управління, за розподілом згідно з додатком 1;

Міністерству освіти і науки — 3 211 737 гривень для надання компенсації закла-
дам державної форми власності, які належать до сфери його управління, та закла-
дам освіти приватної форми власності;

Міністерству розвитку громад та територій — 29 893 422 гривні для надання до-
даткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію кому-
нальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з міс-
цевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та ра-
йону, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, за розподілом згід-
но з додатком 2.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Центральним органам виконавчої влади подати до 30 грудня 2022 р. Міністер-
ству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про 
використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 1  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 4 листопада 2022 р. № 994-р

РОЗПОДІЛ 
коштів, що виділяються з резервного фонду державного  

бюджету центральним органам виконавчої влади

Найменування Обсяг коштів, гривень

Міненерго 262 325

Мінмолодьспорт 30 967

МОЗ 594 139

МКІП  66 336

ДКА 458

Усього 954 225

Додаток 2  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 4 листопада 2022 р. № 994-р

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію 

комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування 
з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад 
області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад,  

між обласними бюджетами

Код обласного  
бюджету Назва обласного бюджету Обсяг коштів,  

гривень
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 1 738 020
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 742 939
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 1 610 858
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 137 777
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 195 012
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 2 801 778
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 1 800 322
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1 312 144
10100000000 Обласний бюджет Київської області 93 621
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 792 034
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 8 830 195
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 114 006
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 54 750
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 3 653 843
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 861 170
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 7092
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 780 209
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 861 164
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 917 017
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 979 758
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 1 605 809
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 3904
Усього 29 893 422
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання Осоченка Анатолія Миколайовича, 21.08.1965 року на-
родження, громадянина України, уродженця с. Майське, Джанкой-
ського району, АР Крим, який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 47,  
кв. 63, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002417, внесеному 15.09.2016 р. до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань, справа № 760/8789/22, провадження  
№ 1-кп/760/2227/22, яке відбудеться 16 листопада 2022 року об 11:00 
год. в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кри-
воноса, 25.

Згідно з ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за 
викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Пономаренко Аллу 

Вікторівну, що  підготовче судове засідання по кримінальному прова-
дженню №42016000000003285 від 11.11.2016 р. за звинуваченням По-
номаренко Алли Вікторівни, 08.04.1961 р.н., у скоєнні  злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00 хви-
лин 17 листопада 2022 року, у приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, голову-
ючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачена Пономаренко Алла 
Вікторівна.

Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139 КПК України ухи-
лення 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 між-
народний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово 
окупованій території України, території держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

 Дарницький районний суд м. Києва викликає Смірнова М. Б., 
14.12.1986 р.н., який проживає за адресою: АР Крим, Білогірський р., 
с. Ароматне, вул. Молодіжна, 40, для розгляду обвинувального акта 
у спеціальному провадженні за звинуваченням Смірнова Максима Бо-
рисовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408  
КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016020420000180 від 01.08.2016 р., яке відбудеться в приміщені 
суду 16.11.2022 р. об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська 7/13, каб. 14, під головуванням судді Просалової О. М. У ра-
зі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий роз-
гляд може здійснюватися за його відсутності. 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-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого КОШЕЛЄВА ВАСИЛЯ ІВАНО-
ВИЧА для участі у підготовчому судовому засіданні у рам-
ках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016000000002775 від 07.10.2016 року, відносно Ко-
шелєва Василя Івановича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 16 листопада 2022 року о 12 год. 30 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. ЯКУБА КОЛАСА, 27-А, каб. 401-402.

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

Суддя В. О. Жмудь

Єфіменку Віталію Вікторовичу
Херсонська область, Каховський район, 

с. Малокаховка, вул. Леніна, 4.
Повідомлення про розгляд провадження

Печерський районний суд м. Києва повідомляє про роз-
гляд кримінального провадження №42022100000000164 від 
02.05.2022 за обвинуваченнм Єфіменка Віталія Вікторовича, 
23.03.1973 р.н. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 16 листопа-
да 2022 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні Печерського ра-
йонного суду м. Києва, за адресою: вул.Володимирська, 15, 
м.Київ, 01601, каб. 204., головуючий суддя Шапутько С. В.

Дніпровський районний суд міста Києва 

викликає Вас, Чубабрія Вахтанга Автанділови-

ча, як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 17 лис-

топада 2022 року у справі за обвинуваченням 

Чубабрія Вахтанга Автанділовича, 05.02.1978 

року народження, у вчиненні кримінально-

го правопорушення (злочину) передбаченого  

ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, 

вул. Кошиця, 5, каб. 204. 

Суддя І. О. Галига

Голосіївський районний суд міста Києва 
викликає Караваєва Костянтина Миколайови-
ча, 01.03.1957 р.н., останнє відоме місце про-
живання: АРК, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2, в якості обвинуваченого за ч. 1 ст. 111  
КК України у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002631 для участі в підготов-
чому судовому засіданні, яке призначене на 
17.11.2022 о 13:45 в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-А, зал судового засідання № 1, суддя 
Бушеленко О. В. Явка обвинуваченого в судо-
ве засідання є обов’язкова. Наслідки неявки 
викладені у ст. 139 КПК України.

В провадженні Шевченківського районного суду м. 
Києва перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Хабарова Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 
КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 12016100100014310 від 
10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 17 
листопада 2022 року о 10:00 у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №611.

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

Суддя А. В. Кваша

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайо-
ва М.М, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 17.11.2022 року 
о 14 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31А, каб. №501. У разі неявки обвину-
ваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження, спра-
ва №761/22139/17 за обвинуваченням Марчука Рус-
лана Петровича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365, ч. 4  
ст. 41, ст. 340 КК України. Шевченківський район-
ний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню відбу-
деться 16.11.2022 року о 15 год. 00 хв. в приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 602 каб.

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 А. В. Трубніков

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 го-
дині 00 хвилин 16 листопада 2022 року під головуван-
ням судді Антонюк М. С. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, об-
винуваченого Михайлова Олександра Васильовича, 
17.12.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК 
України, внесеного в ЄРДР за №42022100000000188 
від 10.05.2022.

Дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Толма-
чова Олександра В’ячеславовича, 23.01.1971 р.н., (який 
зареєстрований та проживає за адресою: просп. Геро-
їв Сталінграду, 36/56, м. Севастополь) обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, у судове 
засідання, призначене 17.11.2022 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу. Судове засідання у 
кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ня Дарницького районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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.

Суддя О. Ю. Рудюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
ДО СУДУ

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що 17.11.2022 року о 09 год. 00 хв., буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 22020000000000254 по обвинуваченню 
Єгорова Андрія Михайловича, 12.08.1962 р.н., обви-
нуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111, ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Єгоров Андрій Михайлович.

Справу розглядає суддя Скуба А. В.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 

каб. 17.
 Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-

шиця, 5-А.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 ро-
ку народження, в якості обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальному провадженню 
№42016110350000157 внесеного до ЄРДР 07.06.2016 
року відносно Бикова Романа Михайловича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначе-
но судовий розгляд на підставі обвинувального акта 
у кримінальному провадженні за яким висунуте об-
винувачення Бикову Роману Михайловичу у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому 
засіданні на 11 годину 00 хвилин 17 листопада 2022 
року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Кубалова Казбека Таймуразовича, 30.06.1964 року 
народження, в якості обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальному провадженню № 420 160 
10000000 272 внесеного до ЄРДР 09.12.2016 року за 
обвинуваченням Кубалова Казбека Таймуразовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 09 
год. 00 хв. 17 листопада 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Кубалова Казбека Таймуразо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Соколовського Ігоря Станіславовича, як обвину-
ваченого на 15 годину 00 хвилин 16 листопада 2022 
року у справі за обвинуваченням Соколовського Ігоря 
Станіславовича, 02.10.1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м.Київ, вул.
Сергієнка, 3, каб. 47, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні.

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 Ю. В. Іваніна

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Вас, Іванов Сергій Сергійович, як обвинуваче-
ного на 15 годину 30 хвилин 16 листопада 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Іванова Сергія Сер-
гійовича, 17.04.1974 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, за адресою: м.Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб.47, для участі у судовому засіданні.

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

Суддя Ю. В. Іваніна

Дарницький районний суд м. Києва викликає Геор-
гіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 р.н., (яка прожи-
ває за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Без-
палого, 48) обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, призначене 
16.11.2022 року об 11 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу. Судове засідання 
у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя  Коляденко П. Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тітко-
ва Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н., (який зареєстрова-
ний за адресою: Україна, АР Крим, м.Сімферополь, вул. 
О. Невського/Річна, 29/11) обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене 16.11.2022 року о 09 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні від-
будеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13.

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

Суддя П. Л. Коваленко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Карпушенка Володимира Валерійови-
ча, 12.12.1974 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: вул. м. Севастополь, вул. Адмірала Юма-
шева, 25, кв. 69) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України,  у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 
17 листопада 2022 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 39 (головуючий суддя Дідик М. В.)

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Анісімова Івана Євгенійовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Анісімов Іван Євгенійович, 07.08.1993 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 15.11.2022 року о 16-00 год. в 
приміщені Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 17, під головуванням судді Макухи А. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Вітка Олександра Вікторовича, як обвинувачено-
го на 15 год. 00 хв., 16 листопада 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Вітка Олександра Вікторовича, 
1961 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. З ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 
ст. 111, ч. З ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 2 
ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, за адресою: м. Київ, вул. 
Пластова, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Українець Лесю Іваніну як обвинувачену на 11 год. 30 
хв. 17 листопада 2022 року у справі за обвинувачен-
ням Українець Лесю Іваніну, 05.06.1971 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в ре-
дакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, зал №5

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 Федосєєв С. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодек-
су України, Закону України «Про управління об’єктами державної влас-
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 №1003 
«Деякі питання реформування управління лісової галузі», з метою удо-
сконалення структури управління та підвищення ефективності ведення 
лісового господарства, Державне підприємство «Тростянецьке лісове 
господарство» припиняється, шляхом реорганізації, а саме приєднан-
ня до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Лі-
си України» (код ЄДРПОУ 44768034).

На підставі рішення Державного агентства лісових ресурсів Украї-
ни від 28.10.2022 №833 розпочато процедуру припинення юридичної 
особи — Державного підприємства «Тростянецьке лісове господар-
ство» (код ЄДРПОУ 00992993) шляхом його приєднання до Державно-
го спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (код  
ЄДРПОУ 44768034).

Вимоги кредиторів до Державного підприємства «Тростянецьке лі-
сове господарство» (код ЄДРПОУ 00992993) приймаються упродовж 
двох місяців з дня опублікування повідомлення про його припинення 
до 03.01.2023 за адресою: 42600, Сумська область, Охтирський район, 
місто Тростянець, вулиця Нескучанська, будинок, 3.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області від 07.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування стосовно Сариглара Айдина Микола-
йовича, 22.02.1988 р.н., уродженця м. Сариг-Сеп, Каа-Хемського райо-
ну, Республіка Тива, громадянина російської федерації, місце прожи-
вання невідоме, депутата Державної Думи Федеральних Зборів росій-
ської федерації, робоча адреса: російська федерація, м. Москва, вул. 
Охотний ряд, 1, у кримінальному провадженні № 22022240000000122 
від 05.05.2022. 

Підозрюваний Сариглар Айдин Миколайович, 22.02.1988 р.н., на 
підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій 
області: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, до слідчого Лаврі-
єнка О. М., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесу-
альних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження № 22022240000000122 
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого  
Аверіна Костянтина Євгенійовича

Полтавський районний суд Полтавської області по кримінальній 
справі № 554/2707/17 (провадження №1-кп/545/69/22) викликає об-
винуваченого Аверіна Костянтина Євгенійовича, 22.01.1985 року наро-
дження (остання відома адреса проживання: м. Полтава, вул. Степови-
ка, 5) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 14 листопада 2022 року о 13:30 год.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається- 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин Російської Федерації Карасьов Сер-
гій Павлович, 01.07.1982 року народження, відповід-
но до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам пові-
домляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 12022000000000278 від 06.04.2022 у жорстоко-
му поводженні з цивільним населенням та у скоєн-
ні інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Карасьов Сер-
гій Павлович, 01.07.1982 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального проце-
суального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
11.11.2022 об 11 годині 00 хвилин, 15.11.2022 об 11 
годині 00 хвилин, 18.11.2022 об 11 годині 00 хвилин, 
до старшого слідчого в особливо важливих справах 
Головного слідчого управління Національної поліції 
України Іщука Максима Григоровича (м. Київ, пр. Ва-
лерія Лобановського, 51, каб. 512, роб. тел. 098-602-
94-28) для участі у допиті у кримінальному прова-
дженні № 12022000000000278 від 06.04.2022 в якос-
ті підозрюваного. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин Російської Федерації Тимофєєв Олек-
сандр Миколайович, 01.11.1966 року народження, 
відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам повідомляється про підозру у кримінальному 
провадженні № 12022000000000278 від 06.04.2022 у 
жорстокому поводженні з цивільним населенням та 
у скоєнні інших порушень законів та звичаїв війни, 
що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов›язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Тимофєєв Олек-
сандр Миколайович, 01.11.1966 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Криміналь-
ного процесуального кодексу України Вам необ-
хідно з’явитися 10.11.2022 о 14 годині 00 хвилин, 
14.11.2022 о 14 годині 00 хвилин, 17.11.2022 о 14 
годині 00 хвилин, до старшого слідчого в особливо 
важливих справах Головного слідчого управління На-
ціональної поліції України Іщука Максима Григорови-
ча (м. Київ, пр. Валерія Лобановського, 51, каб. 512, 
роб. тел. 098-602-94-28) для участі у допиті у кри-
мінальному провадженні № 12022000000000278 від 
06.04.2022 в якості підозрюваного. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин Російської Федерації Карасьов Сер-
гій Павлович, 01.07.1982 року народження, відповід-
но до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам пові-
домляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 12022000000000278 від 06.04.2022 у жорстоко-
му поводженні з цивільним населенням та у скоєн-
ні інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, поєднаному з умисним вбивством, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Карасьов Сер-
гій Павлович, 01.07.1982 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального проце-
суального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
10.11.2022 об 11 годині 00 хвилин, 14.11.2022 об 11 
годині 00 хвилин, 17.11.2022 об 11 годині 00 хвилин, 
до старшого слідчого в особливо важливих справах 
Головного слідчого управління Національної поліції 
України Іщука Максима Григоровича (м. Київ, пр. Ва-
лерія Лобановського, 51, каб. 512, роб. тел. 098-602-
94-28) для участі у допиті у кримінальному прова-
дженні № 12022000000000278 від 06.04.2022 в якос-
ті підозрюваного. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин Російської Федерації Тайбахтін Мики-
та Сергійович, 27.02.1972 року народження, відповід-
но до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам пові-
домляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 12022000000000278 від 06.04.2022 у жорстоко-
му поводженні з цивільним населенням та у скоєн-
ні інших порушень законів та звичаїв війни, що пе-
редбачені міжнародними договорами, згода на 
обов›язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, тобто у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин Російської Федерації Тайбахтін Мики-
та Сергійович, 27.02.1972 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального проце-
суального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
10.11.2022 о 16 годині 00 хвилин, 14.11.2022 о 16 го-
дині 00 хвилин, 17.11.2022 о 16 годині 00 хвилин, до 
старшого слідчого в особливо важливих справах Го-
ловного слідчого управління Національної поліції 
України Іщука Максима Григоровича (м. Київ, пр. Ва-
лерія Лобановського, 51, каб. 512, роб. тел. 098-602-
94-28) для участі у допиті у кримінальному прова-
дженні № 12022000000000278 від 06.04.2022 в якос-
ті підозрюваного. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Спатар Інна Олександрівна, 12.11.1977 р.н., громадянка України, від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі — КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 14, 
15 та 16 листопада 2022 року до слідчого у кримінальному проваджен-
ні Панова Я.С. до приміщення Служби безпеки України, розташованого 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для вручення письмово-
го клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою в межах кримінального провадження № 42022000000000992 
від 22.07.2022.

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

Повний текст повістки, розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення 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
Іконникова Олена Сергіївна, 22.05.1962 р.н., громадянка України, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі — КПК України) викликається на 14 год. 
00 хв. 14, 15 та 16 листопада 2022 року до слідчого у кримінально-
му провадженні Панова Я.С. до приміщення Служби безпеки Украї-
ни, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для 
вручення письмового клопотання про обрання запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою в межах кримінального провадження 
№ 42022000000000992 від 22.07.2022.

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

Повний текст повістки, розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення 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
Опріщенко Олександр Олександрович, 24.04.1976 р.н., громадянин 

України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 
16 год. 00 хв. 14, 15 та 16 листопада 2022 року до слідчого у кримі-
нальному провадженні Панова Я. С. до приміщення Служби безпеки 
України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 
для вручення письмового клопотання про обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою в межах кримінального провадження 
№ 42022000000000992 від 22.07.2022.

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

Повний текст повістки, розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Харченка Анто-
на Ігоровича, 14.07.1984 р.н. (який зареєстрований за адресою:  
м. Харків, вул. Корчагінців, буд. 21, кв. 12), та Руденка Олексія Сер-
гійовича, 13.04.1988 р.н. (який зареєстрований за адресою: Хар-
ківська обл., Харківський р-н, смт Рогань, вул. Полетаєва, 2/49, 
кв. 4), для розгляду обвинувального акта в порядку спеціально-
го провадження за звинуваченням Харченка Антона Ігоровича, 
14.07.1984 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК 
України, та Руденка Олексія Сергійовича, 13.04.1988 р.н., обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340 КК України, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за  № 62021000000000764, 
яке відбудеться в приміщені суду 17.11.2022 р. о 14 год. 00 хв., за 
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під голову-
ванням судді Просалової О. М. У разі неприбуття обвинувачених 
згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд може здійснюватися 
за їх відсутності. Поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 
5-а.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись завідсутності обвинувачених в порядку спеціально-
го судового провадження.

Солом’янський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання Сундукова Ва-
силя Михайловича, 02.01.1955 року народження, 
громадянина України, уродженця с. Літиня, Дро-
гобицького району, Львівської області, який за-
реєстрований та проживає за адресою: Україна, 
АР Крим, м. Севастополь, вул. Жовтневої рево-
люції, 22, корпус 12, кв. 7, як обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному 
провадженні № 42016000000002838, внесеному 
12.10.2016р. до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань, справа № 760/10170/22, проваджен-
ня № 1-кп/760/2320/22, яке відбудеться 16 лис-
топада 2022 року об 11:30 год. в приміщенні суду 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кри-
воноса, 25. Згідно зі ст. 42 КПК України обвину-
вачена зобов’язана прибути за викликом до су-
ду, а в разі неможливості прибути за викликом 
у призначений строк — заздалегідь повідомити 
про це суд.

При собі необхідно мати документ, який по-
свідчує особу.

Суддя М. В. Вишняк

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Чернігівський районний суд Чернігівської об-

ласті викликає Бєлозьорова Нікіту В’ячеславовича, 
04.10.1994 року народження, який проживає за 
адресою: 94 кварта, буд. 1, кв. 118, м. Ангарськ, 
Іркутська область, Російська Федерація, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 23.11.2022 о 14 год 30 хв в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Чернігівської області 
під головуванням судді Меженнікової С. П. (м. Чер-
нігів, вул. Хлібопекарська, 4).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Черниговский районный суд Черниговской об-

ласти вызывает Белозерова Никиту Вячеславо-
вича, 04.10.1994 года рождения, который прожи-
вает по адресу: 94 квартал, дом 1, кв. 118, г. Ан-
гарск, Иркутская область, Российская Федерация, 
обвиняемый в совершении уголовного преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК 
Украины, в подготовительное судебное заседание, 
которое состоится 23.11.2022 в 14 часов 30 минут 
в помещении Черниговского районного суда Чер-
ниговской области. Председательствующий су-
дья Меженникова С. П. (г. Чернигов, ул. Хлебопе-
карская, 4).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Деснянський районний суд м. Чернігова ви-

кликає Щьоткіна Леоніда Петровича, 17.09.1987 
року народження, який проживає за адресою: 
вул. Олешка, 86, кв. 41, м. Алейськ, Алтайський 
край, Російська Федерація, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 18.11.2022 
о 09 годині в приміщенні Деснянського район-
ного суду м. Чернігова під головуванням судді 
Григор’єва Р. Г. (каб. 103, м. Чернігів, проспект 
Перемоги, 141).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Деснянский районный суд г. Черниго-

ва вызывает Щёткина Леонида Петровича, 
17.09.1987 года рождения, который проживает 
по адресу: ул. Олешко, 86, кв. 41, г. Алейск, Алтай-
ский край, Российская Федерация, обвиняемый 
в совершении уголовного преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, в подгото-
вительное судебное заседание, которое состоит-
ся 18.11.2022 в 09 часов в помещении Деснян-
ского районного суда г. Чернигова. Председа-
тельствующий судья Григорьев Р. Г. (каб. 103,  
г. Чернигов, проспект Победы, 141).
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ОГОЛОШЕННЯ

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

22.07.2022
 Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі  

з оцінки впливу на довкілля
 (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом господарювання)

20227199724     
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

Оголошення 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність
ТОВ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ» планує проводити гірничо-технічну рекультивацію частини відпрацьованого Мостищанського кар’єру 

та прилеглих порушених земель з використанням нетоксичних будівельних відходів 4-го класу небезпеки.  
2. Суб’єкт господарювання 
ТОВ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ», юридична адреса: 08105, Київська обл., с. Горенка, вул. Садова, буд. 24А, тел. (044)457-93-31
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта 

Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-40, контактна особа Л. П. Котяш.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впли-

ву на довкілля 
Документ дозвільного характеру або інший акт органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, вста-

новленому законодавством для відповідних рішень та виконання особливих умов діючого спеціального дозволу на користуван-
ня надрами.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слухань. 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висно-
вку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного йо-
го скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на да-
ти, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
_______________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
_______________________________________________________________________

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта 
Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-40, контактна особа Котяш Л. П.

7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта 

Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-40, e-mail. OVD@mepr.gov.ua. контактна особа Котяш Л.П.. 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пунк-

ту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 383 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, вка-

заного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними в приміщенні Гостомельської 
селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, за адресою: 08290, Київська обл., Бучанський р-н, се-
лище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 125, а також адмінприміщення ТОВ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ» за адресою: 
08105, Київська обл., с. Горенка, вул. Садова, буд. 24А, тел. (044)457-93-31.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  
проєкту «Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею — 16, 00 га  

по вул. А. Сабадаша та вул. А. Галущенка, смт Кожанка, в межах Кожанської селищної ради,  
Фастівського району Київської області»

1)Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: 
«Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею – 16, 00 га по вул. А. Сабадаша та вул. 

А. Галущенка, смт Кожанка, в межах Кожанської селищної ради, Фастівського району Київської області» є 
містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для уточнення положень Генерального пла-
ну смт Кожанка, планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови з 
метою розташування біогазового комплексу.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Кожанська селищна рада, Фастівського району, Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 11-го листопада 2022 року і триває до 28-го листопада 2022 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку 

громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту доку-
мента державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки про-

єкту «Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею — 16, 00 га по вул. А. Сабадаша та 
вул. А. Галущенка, смт Кожанка, в межах Кожанської селищної ради, Фастівського району Київської облас-
ті» не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про ви-
значення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план 
території земельних ділянок орієнтовною площею — 16, 00 га по вул. А. Сабадаша та вул. А. Галущенка,  
смт Кожанка, в межах Кожанської селищної ради, Фастівського району Київської області» можливо в Ко-
жанській селищній раді Фастівського району Київської області за адресою: смт Кожанка, вул. Заводська, 
буд. 6-А.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території земель-
них ділянок орієнтовною площею — 16, 00 га по вул. А. Сабадаша та вул. А. Галущенка, смт Кожанка, в меж-
ах Кожанської селищної ради, Фастівського району Київської області» також розміщена на офіційному сайті 
селищної ради та доступна за посиланням: kozhanska.gromada.org.ua.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки доступне за 
посиланням: kozhanska.gromada.org.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки по-
дання зауважень і пропозицій:

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 08550, Київська обл., Фастівський р-н, 
смт Кожанка, вул. Заводська, буд. 6-А.

Електронна адреса: kozhanka.rada@ukr.net
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 11.11.2022 по 28.11.2022. 
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 

стосується документа державного планування: смт Кожанка вул. Заводська, буд. 6-А, Фастівського району, 
Київської області.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного плануван-
ня:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Обвинувачені Ооржак Іван Буланович, Чинан Чаян Олександрович та Шактар-оол Кежік-оол Олександрович, інформую вас, 
що підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 22022270000000064 від 02.09.2022  по обвинуваченні вас у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, призначено на 11:00 год. 29.11.2022 в Черні-
гівському районному суду Чернігівської області під головуванням судді Олещенко В. І.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
Ваша явка до суду як обвинувачених є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь повідомити про 

неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемые Ооржак Иван Буланович, Чинан Чаян Александрович и Шактар-оол Кежик-оол Александрович, информи-

рую вас, что подготовительное судебное заседание по уголовному производству № 22022270000000064 от 02.09.2022 по 
обвинению вас в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, назначен на 11:00. 
29.11.2022 в Черниговском районном суда Черниговской области под председательством судьи Олещенко В. И.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.
Ваша явка в суд в качестве обвиняемых обязательна.
В случае невозможности прибыть в суд по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сообщить о невоз-

можности появления. Уважительные причины и последствия неприбытия человека по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 
Уголовного процессуального кодекса Украины.

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G22N021424, G22N021425;
2. G22N021427

Найменування активу/стислий 
опис активу

1. Майнові права на гараж у м. Житомир (б-р Новий, 3а) та у смт Хорошів 
(Володарськ-Волинський), вул. Шкільна (Інтернаціональна), кооператив 
«Поліські самоцвіти»;
2. Нерухомість, земельна ділянка та основні засоби у м. Суми  
по вул. Кондратьєва Герасима, 20

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 18.11.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту 

вказується на веб сайті: https://prozorro.sale/
Детальна інформація про лотам
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, правила участі  
в аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/51897
2. www.fg.gov.ua/passport/51898

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ДОЗВОЛУ ПРО ЗДІЙСНЕЧННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 297-4 КК України повідомляю, що ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду міста Києва від 07.11.2022 (судова справа №757/30632/22-к) задоволено клопотання сторони обвину-
вачення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№62022000000000331 стосовно підозрюваного Півня Артема Миколайовича, 10 січня 1978 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Донецька обл., Маріупольський район, с. Дем’янівна, буд. 15.

У зв’язку з ухваленим судовим рішенням про здійснення досудового розслідування у вказаному кримінально-
му провадженні, найближчим часом планується завершення досудового розслідування у вказаному криміналь-
ному провадженні та Півню Артему Миколайовичу, 10 січня 1978 року народження, у відповідності до ст.ст. 133, 
135, 137 КПК України, необхідно з’явитись на 10 годину 00 хвилин 14 листопада 2022 року до Державного бюро 
розслідувань, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15 з метою надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування та вручення обвинувального акта. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею дозволу про здійснення спеціального досудового розслідування,  

початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.11.2022 (судова справа №757/30325/22-к) за-

доволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 62022000000000408 стосовно підозрюваного громадянина України Цибалова Геннадія 
Геннадійовича, 06.05.1988 р.н., зареєстрованого за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ростовська, 8, кв. 20.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Цибалов Геннадій Геннадійович, 06.05.1988 р.н., адреса проживання: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ростовська, 

8, кв. 20. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 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 як підозрюваному необхідно з’явитись до Головного слідчого управління Державного 
бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 305 для участі у слідчих, процесуальних діях та 
для виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення з матеріалами кримінального провадження) у кримінальному 
провадженні, внесеному 21.06.2022 до ЄРДР під №62022000000000408. 

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

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного  
бюро розслідувань Польова Ірина Володимирівна

Ухвалою слідчого судді Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва від 08.11.2022 (спра-
ва № 752/13990/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідуван-
ня (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 12022010000000077 від 05.10.2022 за підо-
зрою Безлєра Ігоря Миколайовича (рос. Безле-
ра Игоря Николаевича), 30.12.1965 року наро-
дження, уродженця м. Сімферополь  у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 438, ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ
Печерський районний суд м. Києва викликає Мірошниченка В’ячеслава Сергійовича, 28.07.1975 

року народження (який зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, провулок Мін-
ський, 6), обвинуваченого у кримінальному провадженні № 12022000000000693 від 25.07.2022 у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, у судове засідання, призначене на 11:30 год. 
17 листопада 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Судове засі-
дання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Печерського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя Світлана ГРЕЧАНА

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Приморський районний суд міста Одеси викликає у якості підозрюва-
ного Єварлака Сергія Сергійовича, 01.09.1984 року народження, для роз-
гляду клопотання про здійснення щодо нього спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22022160000000188 від 
28.06.2022 за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України (справа № 522/14410/22) 
та повідомляє, що судове засідання з розгляду вказаного клопотан-
ня відбудеться 15.11.2022 об 11 год. 15 хв. в приміщенні Приморсько-
го районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33. 
Слідчий суддя Донцов Д. Ю.

При собі Вам необхідно мати паспорт громадянина України або інший 
документ, що посвідчує особу.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у стат-
тях 138-139 КПК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 
07 листопада 2022 року в кримінальному провадженні №22022220000003219 від 
24.10.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно якого громадя-
нин України Ковалько Олександр Павлович, 03.07.1985 р.н., підозрюється у прова-
дженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними 
органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі оку-
паційною адміністрацією держави-агресора, тобто кримінальному правопорушен-
ні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України. Повний текст повідомлення про підо-
зру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розміщува-
тиметься на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за по-
силанням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Ковалько Олександр Павлович, 03.07.1985 р.н., відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України, 
14, 15 та 16 листопада 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  
до слідчого відділу УСБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миро-
носицька, 2 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також для участі 
у проведенні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження 
№22022220000003219 від 24.10.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Поважні причи-
ни неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можливість застосування 
приводу вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Терито-
ріального управління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42015040010000121 від 20.02.2015 за 
підозрою Пастушенко Ю. Ю. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підо-
зрюваний Пастушенко Юрій Юрійович, 29.01.1969 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 181, кв. 80, на 
21.11.2022 о 10:00, 22.11.2022 о 10:00, 23.11.2022 о 10:00 до слід-
чого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Полтаві, Підкопай Світлани Миколаївни за адре-
сою: вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро, для отримання повідомлен-
ня про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42015040010000121 від 20.02.2015 за  
ч. 1 ст. 408 КК України, а також проведення інших слідчих та проце-
суальних дій по даному кримінальному провадженню. 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Громадянин російської федерації Антонов Антон Юрійович, 
15.05.1990 року народження, відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК Украї-
ни повідомляю, що ухвалою слідчого судді Печерського районного су-
ду м. Києва від 02.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000437 від 11.04.2022 за підозрою Антонова А. Ю.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування  

у кримінальному провадженні № 42022000000000437  
від 11.04.2022 за підозрою Антонова А. Ю.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Анто-
нов Антон Юрійович, 15.05.1990 року народження, про те, що спе-
ціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000437 від 11.04.2022 буде завершено 11.11.2022. У 
зв’язку з чим Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування у період з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. протя-
гом 14, 16 та 17 листопада 2022 року у приміщенні Головного слідчого 
управління Національної поліції України за адресою: м. Київ, просп. Ва-
лерія Лобановського, 51, каб. №7, тел.(факс) (0629) 51-98-23, а також 
про те, що в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сторо-
ні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати як 
доказ у суді.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин російської федерації Антонов Антон Юрійович, 

15.05.1990 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Кри-
мінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
14, 16 та 17 листопада 2022 року у приміщенні Головного слідчого 
управління Національної поліції України за адресою: м. Київ, просп. Ва-
лерія Лобановського, 51, каб. №7, тел.(факс) (0629) 51-98-23 для вру-
чення повідомлення про завершення досудового розслідування та на-
дання доступу для ознайомлення матеріалів кримінального прова-
дження № 42022000000000437. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора  
Юрій НИКИФОРЕНКО

Повідомлення
Адмінколегією Північного МТВ АМКУ прийнято Рішення від 28.09.2022 

№60/32-р/к у справі №16/60/16-рп/к.21, яким дії ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПА-
ЛИВО» (01880670) та ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО РОЛІКОН» 
(30348419) визнано порушенням ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 та н. 4 ч. 2 
с. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антикон-
курентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті Північного МТВ АМКУ за посиланням: http://northmtv.amcu.gov.ua/
npas/rishennya-30.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

м. Харків            08 листопада 2022 року

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 
08.11.2022 по справі № 552/8145/22, провадження № 1-кс/552/3212/22, на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 62022170020000945 від 01.11.2022 стосовно 
підо зрюваної Жукової Ольги Павлівни, 02.11.1989 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального 
досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України, підозрюваній Жуковій 
Ользі Павлівні, 02.11.1989 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно з’явитися 
14.11.2022 о 10:00, 15.11.2022 о 10:00, 16.11.2022 о 10:00 до другого слід-
чого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою:  
м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, для допиту в якості підозрюваної, а також про-
ведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному прова-
дженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, тому відповідно до ст. 290 КПК Украї-
ни повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022170020000945 від 01.11.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України за підозрою 
Жукової Ольги Павлівни буде завершено 17.11.2022 та Ви маєте право на 
доступ до матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінально-
му провадженні та право на ознайомлення із ними за правилами статті 290 
КПК України, починаючи з 11:00 17.11.2022 у приміщенні другого слідчо-
го відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві за адресою:  
м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, каб. № 7. 

Вам необхідно з’явитися 17.11.2022 об 11:00 до другого слідчого відділу 
(з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вище вказаною адре-
сою для вручення повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій сто-
роні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня та ознайомлення із ними.

Також Вам необхідно з’явитися 18.11.2022 о 12:00 до другого слідчого 
відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вищевказаною 
адресою для вручення прокурором обвинувального акта, реєстру матері-
алів досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання. 

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: тел. (0532) 641018, е-mail: 
dbr@pl.dbr.gov.ua.

Слідчий другого СВ (з дислокацією у місті Харкові) 
ТУ ДБР у м. Полтаві Лілія ДУДНІК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України по-

відомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
18.08.2022 під № 22022000000000428 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України, 
складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підо-
зри, згідно з яким Генов Тарас Сергійович, 11.01.1976 р.н., місце реє-
страції: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, 
14, кв. 13, підозрюється у здійсненні інформаційної діяльності у спів-
праці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, 
спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністра-
ції чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України, тобто у кримінальному правопору-
шенні, передбаченому ч. 6 ст. 111-1 КК України, та виправдуванні, ви-
знанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації 
проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представ-
лення збройної агресії російської федерації проти України як внутріш-
нього конфлікту, виправдовуванні, визнанні правомірною, заперечен-
ні тимчасової окупації частини території України, а також у глорифі-
кації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації про-
ти України, розпочату в 2014 році, представників збройних формувань 
російської федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, 
озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, ке-
рованих та фінансованих російською федерацією, а також представ-
ників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її 
державні органи і структури, функціонально відповідальні за управ-
ління тимчасово окупованими територіями України, та представників 
підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які 
узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих те-
риторіях України, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаче-
ному ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Повний текст повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри 
розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у ру-
бриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального 
досудового розслідування» за посиланням: https:// www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-
dosudovogorozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Генов Тарас Сергійович, 11.01.1976 р.н., місце реє-

страції: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницько-
го, 14, кв. 13, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до слідчого Головного слідчого управління Служби без-
пеки України Леня А. В. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33,  
каб. 703, н.т.: (044) 256-92-21, як підозрюваному у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК Укра-
їни на 14.11.2022 о 10:00 год., на 15.11.2022 о 10:00 год., на 16.11.2022 
о 10:00 год. (для отримання письмового повідомлення про зміну ра-
ніше повідомленої підозри, допиту та проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022000000000428 в якос-
ті підозрюваного).

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

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю  
«ХАРКІВСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 33205685)
Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комі-

тету України від 02.09.2022 № 09/193-р розпочато розгляд справи № 127-
26.4/50-22 щодо наявності в діях товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «БЕРКАНА+» (ідентифікаційний код юридичної особи 38890341), това-
риства з обмеженою відповідальністю «ФАРМІС ЛТД» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 41897530), товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ХАРКІВСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33205685) ознак порушення, передбаченого статтею 4 
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Фермерське господарство «Долина Сонця» (код ЄДРПОУ 33232504) по-
відомляє учасника господарства МАСЛАК Максима Володимировича, за-
реєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферо-
поль, вулиця Лугова, будинок 4, корпус 3, квартира 3, про проведення за-
гальних зборів учасників господарства, які відбудуться 21.11.2022 року об 
11 год. 00 хв. за адресою: Харківська область, Красноградський район, се-
ло Садове, вул. ім. І. Ф. Засядька, буд. 48.

Порядок денний Загальних зборів: розгляд питання щодо виключення зі 
складу учасників Господарства Маслак Максима Володимировича, зареє-
строваного за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, 
вулиця Лугова, будинок 4, корпус 3, квартира 3.
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