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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 листопада 2022 року
USD 36.5686 EUR 37.7022 PLN 8.0622 / AU 64398.4 AG 786.69 PT 38094.61 PD 73182.18

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖО БАЙДЕН:
 «Я не думаю,  

що цей конфлікт буде 
врегульовано доти, 

доки президент росії 
володимир путін  

не виведе сили  
з України». 

Аграрії завершили збір 
пшениці, ячменю та гороху

АПК. Збирання зернових та зернобобових культур проведе-
но на площі 8,5 млн га (76%) за врожайності 42,4 ц/га, намолочено  
36,1 млн тонн зерна.

Пшениці намолочено 19,4 млн тонн, ячменю — 5,6 млн, гороху — 
261 тис. тонн. Ці культури українські аграрії вже завершили збирати.

Кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), за врожайнос-
ті 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн, гречки обмолочено 112 тис. га 
(95%), за врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн, проса об-
молочено 42,6 тис. га (95%), за врожайності 23,1 ц/га намолочено 
98 тис. тонн. Збирання соняшнику проведено на площі 4,4 млн га 
(93%), намолочено 9,5 млн тонн насіння за врожайності 21,9 ц/га, сої 
зібрано з площі 1,4 млн га (91%), намолочено 3,4 млн тонн за вро-
жайності 24 ц/га, ріпаку — з площі 1,1 млн га (100%), намолочено  
3,2 млн тонн насіння за врожайності 28,9 ц/га.

Цукрових буряків викопано на площі 149 тис. га (83%), накопано 
7,3 млн тонн за врожайності 489 ц/га.

Сільгоспвиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоград-
щини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна. 

102,5%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції)  

у жовтні 2022 року щодо вересня 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Як повідомив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль, у цьому питанні уряд на постійному 
контакті з місцевою владою

Влада робить усе,  
щоб у домівках 
українців було тепло

Президент США про те, що війна має закінчитися  
на українських умовах
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ТВОРЧІСТЬ

Навіть на тлі останніх 
подій в рф остаточно не 
визначилися, вже пора 
казати людям правду про 
вторгнення в Україну чи ще ні

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

На Закарпатті майстри народного 
мистецтва, які роблять вагомий внесок  
у збереження народних традицій і 
відродження української національної 
культури, відзначили своє свято 5 

КУЛЬТУРА

У Тернополі харківські 
художники-волонтери 
представили виставку 
артоб’єктів, виготовлених  
з предметів війни

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

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

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

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

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

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

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

Черников Олександр Олександрович, 02.08.1990 року народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК 
України, повідомляю, що стосовно Вас 10.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попере-
дньою змовою групою осіб та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

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

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Черникова О. О.

Черников Олександр Олександрович, 02.08.1990 року народження, зареєстроване місце проживання: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Туполева, буд. 29, кв. 36, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.11.2022, з 09:00 до 18:00 17.11.2022, з 09:00 до 18:00 18.11.2022 до місця 
тимчасової дислокації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Ан-
дрійовича (контактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вру-
чення Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні  
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає від-
повідальність, передбачена ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Степанов Родіон Русланович, 21.03.1992 року народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК Укра-
їни, повідомляю, що стосовно Вас 10.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні 
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попере-
дньою змовою групою осіб та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

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

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Степанова Р. Р.

Степанов Родіон Русланович, 21.03.1992 року народження, зареєстроване місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Самойлова, буд. 32, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.11.2022, з 09:00 до 18:00 17.11.2022, з 09:00 до 18:00 18.11.2022 до місця тимча-
сової дислокації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрі-
йовича (контактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручен-
ня Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні  
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає від-
повідальність, передбачена ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 листопада 2022 р. № 1261 
Київ

Про внесення змін до пункту 3 особливостей  
здійснення публічних закупівель товарів, 

робіт і послуг для замовників, передбачених 
Законом України «Про публічні закупівлі»,  
на період дії правового режиму воєнного 

стану в Україні та протягом 90 днів  
з дня його припинення або скасування

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 3 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт 

і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 
припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2022 р. № 1178, зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2022 р. № 1261
ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 3 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, 
робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні  

закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом  
90 днів з дня його припинення або скасування 

Абзац третій замінити абзацами такого змісту: 
«Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім ви-

падку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту) замовники застосовують по-
ложення пункту 61 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Положення пункту 61 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не 
застосовуються замовниками у разі здійснення закупівлі товару, включеного до пе-
реліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного 
обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 
ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на мит-
ній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та 
які звільняються від сплати ввізного мита, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, 
ст. 971; 2022 р., № 80, ст. 4864).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 985-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди (у формі 
обміну нотами) між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Румунії про внесення 

змін до Угоди (у формі обміну нотами) між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії 

про відкриття пунктів пропуску  
для міжнародного сполучення 

Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів Украї-
ни та Урядом Румунії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Ка-
бінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для 
міжнародного сполучення, вчиненої 31 серпня 2012 р. у м. Бухаресті і 11 вересня  
2012 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 990-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
державного підприємства «Енергоринок»  

на 2023 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Енергоринок» на 2023 

рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 996-р 
Київ

Про погодження зміни цільового 
призначення земельних ділянок

Відповідно до статей 20 і 123 Земельного кодексу України погодити зміну ці-
льового призначення земельних ділянок державної власності загальною площею 
16856,177 гектара, що перебувають у постійному користуванні державного підпри-
ємства «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», розташованих на терито-
рії Коростенського району Житомирської області, згідно з додатком з категорії зе-
мель лісогосподарського призначення на категорію земель природно-заповідного та 
іншого природоохоронного призначення з метою подальшої передачі їх у постійне 
користування природному заповіднику «Древлянський» для збереження та викорис-
тання природних заповідників.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 4 листопада 2022 р. № 996-р

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
зміна цільового призначення яких погоджується з метою подальшої передачі їх  

у постійне користування природному заповіднику «Древлянський» для збереження 
та використання природних заповідників

Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної  
ділянки, гектарів

1823788200:04:000:0002 11,4046
1823788200:04:000:0003 27
1823788200:04:000:0001 304,0176
1823788200:07:000:0029 137,9815
1823788200:19:000:0001 1086,8214
1823755100:86:000:0001 290,095
1823788200:14:000:0001 72,9487
1823755100:85:000:0002 615,6912
1823788200:17:000:0001 734,4308
1823755100:85:000:0001 19,895
1823755100:83:000:0002 17,4875
1823755100:84:000:0006 75,3748
1823755100:83:000:0003 1463,2615
1823788200:18:000:0001 48,7231
1823788200:15:000:0001 28,2126
1823788200:16:000:0001 14,8757
1823788200:16:000:0002 246,0418
1823755100:84:000:0007 242,237
1823755100:11:000:0001 56,5968
1823755100:84:000:0005 48,9817
1823755100:95:000:0001 61,4627
1823755100:84:000:0002 19,191
1823755100:16:000:0002 18,4095
1823755100:84:000:0009 525,048
1823755100:71:000:0001 86,6304
1823755100:84:000:0003 24,3713
1823755100:84:000:0001 3,5199
1823780400:11:000:0001 11,4193
1823780400:11:000:0003 37,1873
1823755100:71:000:0002 311,2684
1823755100:18:000:0002 5079,9577
1823755100:73:000:0002 79,4479
1823755100:73:000:0001 1,9418
1823755100:84:000:0008 507,1159
1823755100:16:000:0001 18,4884
1823755100:73:000:0003 92,3948
1823755100:70:000:0004 3,3018
1823755100:70:000:0009 575,2781
1823755100:70:000:0005 47,2795
1823755100:70:000:0006 40,632
1823755100:72:000:0001 94,1718
1823755100:70:000:0007 136,0614
1823755100:70:000:0003 33,6156
1823755100:70:000:0001 8,5544
1823755100:70:000:0008 72,6273
1823755100:70:000:0010 17,9657
1823755100:70:000:0002 32,9649
1823755100:70:000:0014 20,7653
1823755100:22:000:0003 29,7026
1823755100:22:000:0002 59,6727
1823755100:22:000:0005 43,0839
1823755100:46:000:0010 14,1723
1823755100:46:000:0002 13,1752
1823755100:46:000:0001 12,7573
1823755100:46:000:0003 6,3835
1823755100:46:000:0005 2,7274
1823755100:46:000:0009 86,0274

1823755100:46:000:0007 32,6569
1823755100:46:000:0004 5,7885
1823755100:63:000:0006 34,906
1823755100:70:000:0017 31,8182
1823755100:18:000:0003 11,6517
1823755100:17:000:0003 1347,6909
1823755100:63:000:0005 196,9123
1823755100:70:000:0016 174,0099
1823755100:84:000:0011 83,1369
1823755100:61:000:0004 70,1864
1823755100:70:000:0019 1096,5666
Усього: 16856,177

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2022 р. № 1001-р 
Київ

Про призначення академічної стипендії 
Кабінету Міністрів України студентам 

закладів вищої освіти
Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам закладів 

вищої освіти на І семестр 2022/2023 навчального року згідно з додатком.
Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду закладів вищої 

освіти. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 листопада 2022 р. № 1001-р 
СПИСОК 

студентів закладів вищої освіти, яким призначено 
академічну стипендію Кабінету Міністрів України 

на І семестр 2022/2023 навчального року

БОНДАРЧУК Анна Віталіївна — студентка Миколаївського національного аграр-
ного університету

БЕКЕША Богдан Олександрович — студент Державного вищого навчального за-
кладу «Національний лісотехнічний університет України» (м. Львів)

ВОРОБЙОВ Микита Анатолійович — студент Харківського національного універ-
ситету мистецтв імені І. П. Котляревського

ГАЙДАЄНКО В’ячеслав Андрійович — студент Національного університету кора-
блебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

ЖУРАВЕЛЬ Арсеній Ігорович — студент Одеської національної музичної акаде-
мії імені А. В. Нежданової

ЗАКАЦЮРА Маргарита Олександрівна — студентка Одеського національного еко-
номічного університету

ЗОРІН Олексій Ігорович — курсант  Військового інституту Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка

КАРПА Михайло Ярославович — студент Національного університету «Львівська 
політехніка»

КОШОВИЙ Роман Владиславович — студент Чорноморського національного уні-
верситету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

КОШУК Людмила Ярославівна — студентка Державного вищого навчального за-
кладу «Ужгородський національний університет»

КРАВЧЕНКО Владислава Сергіївна — студентка Полтавського національного пе-
дагогічного університету імені В. Г. Короленка

ЛИТВИНЕНКО Олена Володимирівна — студентка Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

МАМЧУР Михайло Валентинович — студент Національного університету «Львів-
ська політехніка»

МОРГУН Віолетта Ігорівна — студентка Херсонського національного технічного 
університету

МОРОХОВСЬКА Олена Геннадіївна — студентка Львівської національної академії 
мистецтв

МОХОНЬКО Маріанна Олександрівна  — студентка Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського

НИКОНЕНКО Анастасія Володимирівна — студентка Сумського державного уні-
верситету

ОБЕРТИНСЬКА Марина Вадимівна — студентка Державного закладу «Півден-
но український національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського  
(м. Одеса) 

ОБИХОД Лілія Петрівна — курсантка Національної академії сухопутних військ іме-
ні гетьмана Петра Сагайдачного

ПОЗДНЯКОВА Ольга Олегівна — студентка Державного податкового університе-
ту (м. Ірпінь, Київська область)

СУРНІН Кирило Андрійович — студент Полтавського державного аграрного уні-
верситету

УСИК Анна Андріївна — курсантка Військового інституту телекомунікацій та ін-
форматизації імені Героїв Крут (м. Київ)

ХАЛЮК Раїса Михайлівна — студентка Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету 

ХІТАЛЕНКО Данііл Денисович — курсант Харківського національного університе-
ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ЦУРКАН Ольга Русланівна — студентка Одеського державного аграрного універ-
ситету

ШВЕЦЬ Ірина Віталіївна — студентка Сумського національного аграрного універ-
ситету

ШУТКО Роман Остапович — студент Львівської національної музичної академії 
імені М. В. Лисенка

ЯЛОВА Тетяна Леонідівна — студентка Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка»
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинувачених:
ЗІНЧЕНКА Сергія Павловича, АБРОСЬКІНА Павла Михайловича та ЯНІШЕВСЬКОГО Олега Вікторовича, 

обвинувачених у вчиненні злочину, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, 
ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п.1, 5, 12 ч. 2 ст. 115: ч. 2 ст. 262, ч. 1  
ст. 263 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по су-
ті відбудеться:

- початок об 10-00 18 листопада 2022 року
- початок об 10-00 21 листопада 2022 року
- початок об 10-00 22 листопада 2022 року
- початок об 10-00 23 листопада 2022 року
- початок об 10-00 24 листопада 2022 року
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, 

каб. 603 (або зал №61).
Додатково повідомляємо вказаних обвинувачених про завершення стадії судових дебатів. Крім того, 

судом присяжних надано стороні захисту можливість реалізувати право обвинувачених ЗІНЧЕНКА С. П., 
АБРОСЬКІНА П. М. та ЯНІШЕВСЬКОГО О. В. за їх бажанням звернутись до суду з приводу висунутого обви-
нувачення у будь-який прийнятний для вказаних осіб спосіб, в тому числі з використанням будь-яких тех-
нічних засобів дистанційного відео зв’язку за умов можливості їх ідентифікації.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомленням.
 Суддя С. І. Дячук

Повідомлення 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 09.11.2022 (справа №487/1564/22, 
провадження №1-кс/487/2353/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №62022150010000078 від 18.03.2022 за ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 436-2 КК 
України стосовно підозрюваного Батуріна Віталія Ігоровича, 20.11.1984 р.н., у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Повний текст повідомлення розміщуватимуться 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).

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що на підставі ухвали суду від 07.11.2022 року в справі 
№760/10793/22, провадження 1-кп/760/2362/22, в кримінальному провадженні №22022101110000156 від 27.05.2022 ро-
ку, відносно Хітрова Андрія Михайловича, 23.09.1989 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, здійснюється спеціальне судове провадження.

Соломянский районный суд г. Киева уведомляет, что на основании определения суда от 07.11.2022 года в деле 
№760/10793/22, производство 1-кп/760/2362/22, в уголовном производстве №22022101110000156 от 27.05.2022 года по 
обвинению Хитрова Андрея Михайловича, 23.09.1989 г.р., в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, осуществляется специальное судебное производство.

Суддя Г. Л. Сергієнко

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючого 
судді Мироненко Л.Д. перебуває кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Світлик Галини Володимирівни, 25 липня 1969 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кри-
мінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 17 листопада 
2022 року о 14 годині 00 хвилин, 16 січня 2023 року о 13 годині 00 хвилин  у при-
міщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чолов-
ського, 2 (2 поверх, 12 кабінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 1969 року наро-
дження, зареєстровану за адресою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Українки, 21, прожи-
ваючу за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н., с. Мшана, вул. Довбуша, 
7, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказану дату та час, 
справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у мате-
ріалах справи.

Головуючий суддя Л. Д. Мироненко

Повістка про виклик

Громадянин України Кустинський Ярослав Миколайович, 07.11.1986 ро-

ку народження, уродженець с. Велика Знам’янка Кам’янко-Дніпровського 

району, Запорізької області, українець, громадянин України, маючий ви-

щу освіту, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Василівський р-н, 

с. Велика Знам’янка, вул. Пролетарська, буд. 77, у відповідності до вимог  

ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.11.2022 на 10 годину 

00 хвилин, до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізь-

кій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62, 

для повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КПК України, а також для допи-

ту як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000001490 від 

16.08.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки не-

прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик до суду
Шевченківський районний суд міста Киє-

ва викликає у судове засідання обвинувачену Дя-
дю Тетяну Володимирівну, 29 січня 1985 ро-
ку народження, у кримінальному провадженні  
№ 42022100000000238, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 30 травня 2022 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 16 лис-
топада 2022 року в приміщенні суду за адресою:  
каб. № 710, вул. Дегтярівська, 31-А, Київ.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Суддя О. С. Чайка

Прудников Вадим Олександрович, 28.05.1980 року народження, відпо-
відно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосов-
но Вас 10.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесеному 
до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в 
організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

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

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Прудникова В. О.

Прудников Вадим Олександрович, 28.05.1980 року народження, зареє-
строване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Нижньо-
курганська, буд. 11, кв. 69, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.11.2022, з 09:00 до 18:00 
17.11.2022, з 09:00 до 18:00 18.11.2022 до місця тимчасової дислокації До-
нецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний но-
мер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 
32, для вручення Вам процесуальних документів та проведення за Вашою 
участю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, 
внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Плахотніков Іван Олександрович, 29.01.1977 року народження, відповід-
но до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
10.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесеному 
до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в 
організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

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

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Плахотнікова І. О.

Плахотніков Іван Олександрович, 29.01.1977 року народження, зареє-
строване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, проспект Ле-
нінський, буд. 1А, кв. 98, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.11.2022, з 09:00 до 18:00 
17.11.2022, з 09:00 до 18:00 18.11.2022 до місця тимчасової дислокації До-
нецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний но-
мер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 
32, для вручення Вам процесуальних документів та проведення за Вашою 
участю слідчих дій, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, 
внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Кравець Сергій Олександрович, 24.10.1977 року народження, відповід-
но до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК України, повідомляю, що стосовно Вас 
10.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесеному 
до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановлено-
го Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб та в участі в 
організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

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

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Кравця С. О.

Кравець Сергій Олександрович, 24.10.1977 року народження, зареєстро-
ване місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 
буд. 175, кв. 33, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.11.2022, з 09:00 до 18:00 17.11.2022, 
з 09:00 до 18:00 18.11.2022 до місця тимчасової дислокації Донецької об-
ласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дис-
локацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Сокола Володимира Андрійовича (контактний номер теле-
фону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для 
вручення Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю 
слідчих дій, у кримінальному провадженні № 22022050000005043, внесе-
ному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 
обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 111-112, 135, 276-278 КПК України Державним бюро розслідувань у кри-

мінальному провадженні № 62022050020000115 від 19.03.2022 складено письмове повідомлення про змі-
ну раніше повідомленої підозри Юрченку Дмитру Олександровичу, 01.05.1990 року народження, уродженцю  
м. Харкова, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, кв-л Ва-
тутіна, буд. 68, кв. 11, згідно з яким останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, тобто в державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, вчи-
неному в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Юрченко Дмитро Олександрович, 01.05.1990 року народження, уродженець м. Харкова, 

громадянин України, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, кв-л Ватутіна, буд. 68, 
кв. 11, Вам, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно прибути 16.11.2022 об 11 год. 00 хв., 
17.11.2022 об 11 год. 00 хв., 18.11.2022 об 11 год. 00 хв. до Головного слідчого управління Державного бюро 
розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 302, тел. (044) 365 40 00 (внутрішній но-
мер 2133), для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 62022050020000115 від 19.03.2022. 

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

З повним текстом повідомлення про підозру, пам’яткою про процесуальні права та обов’язки підозрюва-
ного, а також повістками про виклик можна ознайомитися на офіційному сайті Офісу Генерального прокуро-
ра 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. 

Євстіфєєв Роман Миколайович, 12.11.1970 року народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-279 КПК Укра-
їни, повідомляю, що стосовно Вас 10.11.2022 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні 
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, у вчиненні Вами умисних дій з метою зміни меж тери-
торії або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попере-
дньою змовою групою осіб та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. 

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

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

про виклик підозрюваного Євстіфєєва Р. М.
Євстіфєєв Роман Миколайович, 12.11.1970 року народження, зареєстроване місце проживання: Донецька об-

ласть, м. Донецьк, проспект Центральний, буд. 90, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися о 09 год. 00 хв. 16.11.2022, з 09:00 до 18:00 17.11.2022, з 09:00 до 18:00 18.11.2022 до місця тим-
часової дислокації Донецької обласної прокуратури, до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Сокола Володимира Андрі-
йовича (контактний номер телефону +380629525394), за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 32, для вручен-
ня Вам процесуальних документів та проведення за Вашою участю слідчих дій, у кримінальному провадженні  
№ 22022050000005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022, в процесуальному статусі підозрюваного.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, передбачених ст. 138 КПК України настає від-
повідальність, передбачена ст. 139 КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на 
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виї-
хав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Підозрювана Шигонська Наталія Вікторівна, 23.04.1976 р.н., громадян-
ка України, останнє місце фактичного проживання: м. Житомир, вул. Сло-
бідська, 17, кв. 133, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 17.11.2022 на 10 годину в кабінет №17 до старшого 
слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Карабельнікової Ірини Сергіїв-
ни, 0688319143, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 для 
отримання повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022060000000452 
від 20.10.2022.

Підозрювана Шигонська Наталія Вікторівна, 23.04.1976 р.н., громадян-
ка України, останнє місце фактичного проживання: м. Житомир, вул. Сло-
бідська, 17, кв. 133, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 16.11.2022 на 10 годину в кабінет №17 до старшого 
слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Карабельнікової Ірини Сергіїв-
ни, 0688319143, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 для 
отримання повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022060000000452 
від 20.10.2022.

Підозрювана Шигонська Наталія Вікторівна, 23.04.1976 р.н., громадян-
ка України, останнє місце фактичного проживання: м. Житомир, вул. Сло-
бідська, 17, кв. 133, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 15.11.2022 на 10 годину в кабінет №17 до старшого 
слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Карабельнікової Ірини Сергіїв-
ни, 0688319143, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 для 
отримання повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022060000000452 
від 20.10.2022.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Кіт Марину Вікторів-
ну, 11.06.1962 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Марини 
Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
спеціальний судовий розгляд відбудеться 15.11.2022 
року о 17:00 год. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв , вул. Якуба Коласа, 27-А. Суддя Ясельський А. М.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого ЧЕРНІКОВА ЮРІЯ ВІКТО-
РОВИЧА для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 22020011000000012 від 
03.02.2020 року, відносно Чернікова Юрія Вікторови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111  КК України та повідомляє, що судове 
засідання відбудеться 21 листопада 2022 року о 13 
год. 45 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. ЯКУБА КО-
ЛАСА, 27-А, каб. 401-402.

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 В. О. Жмудь

Дарницький районний суд м. Києва викликає Берді-
єву Барно Алимівну, 08.03.1955 року народження, (яка 
зареєстрована та проживає за адресою: АР Крим, Кі-
ровський р-н, смт Кіровське, вул. Піддубного, 6) обви-
нуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, призначене на 21 листопада 2022 року 
об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язково. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу. Судове засідання у 
кримінальному провадженні відбудеться в приміщен-
ні 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 відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя П. І. Заруба

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 

23.10.2022 року суддею Скубою А. В. була постановлена 
ухвала про здійснення спеціального судового провадження 
у кримінальному провадженні № №22021000000000220 по 
обвинуваченню Зубарєва Андрія Миколайовича, 23.08.1983 
р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК Україн.

В судове засідання яке відбудеться 21.11.2022 року о 
09 год. 30 хв. в приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17 викликається обвинувачений Зубарєв Андрій Ми-
колайович.

Ухвала про здійснення спеціального судового прова-
дження та інші документи, що підлягають врученню обви-
нуваченому, відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 323 КПК України, вру-
чено захиснику.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Абеляшева Олександра Віта-
лійовича для розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002411 
відносно Абеляшева Олександра Віталійовича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 23.11.2022 на 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

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

Суддя Новик В. П.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/163/2022 за обвинуваченням Захожо-
го Д. П. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.5 ст. 368 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42013000000000553 від 19.12.2013.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 21 листопада 2022 року 
об 11:00 в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. 611. У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Кваша А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Скісова Олександра Євгеновича, як: обвинува-
ченого на 11 год. 30 хв., 21 листопада 2022 року у 
справі за обвинуваченням Скісова Олександра Євге-
новича, 23.02.1980 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 24.

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 Бірса О. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народжен-
ня, (який зареєстрований та проживає за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, буд. 2) обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, що призначене на 18.11.2022 року о 09 
год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, що посвідчує особу. Підго-
товче судове засідання у кримінальному провадженні 
відбудеться в приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13. У разі неявки обвинуваченого до суду, дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2993/2022 за обвинуваченням Черткової 
Ірини Валентинівни за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудового розслідуван-
ня за №42016000000004021 від 20.12.2016 року.        

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженні відбудеться: 21 листопада 2022 року о 
10 год. 00  хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Кваша А. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченої Кузнєцову Олену Олександрів-
ну для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002406 відносно 
Кузнєцової Олени Олександрівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 23.11.2022 на 10 год. 30 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Новик В. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/207/2022 за обвинуваченням Благодатної 
Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань № 42016000000002454 від 20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться об 11 год. 00 хв. 21 листопа-
да 2022 року у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03680. м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої 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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2994/2022 за обвинуваченням Андрейчен-
ко Альони Анатоліївни за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 420 160 000 000 02696  від 06.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 18.11.2022 о 13:00 год. у 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, каб. 
№604 (суддя Циктіч В. М.).

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

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Хожаінову Оксану Василівну, 24.10.1976 року на-
родження, в якості обвинуваченої в судове засідан-
ня по кримінальному провадженню №420 160 000 
00002780 внесеного до ЄРДР 07.10.2016 року за об-
винуваченням Хожаінової Оксани Василівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 12 год. 
30 хв. 21 листопада 2022 року.

Здійснюється спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Хожаінової Оксани Василівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

«Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Вас, Пікулу Едуарда Олександровича, як обвинува-
ченого, у підготовче судове засідання, призначене на 
18 листопада 2022 року на 09 годину 00 хвилин, за 
адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кри-
мінальному провадженні № 42016000000004002 від 
20.12.2016 року, за обвинуваченням Пікули Едуарда 
Олександровича, 10.03.1976 року народження, уро-
дженця Російської Федерації, с. Правовосточне, Іва-
нівського р-ну, Амурської обл., громадянина Украї-
ни, проживаючого за адресою: Автономна Республіка 
Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люксембург, 11, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 України.

Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Атаманюка Германа Степановича, як обвинуваченого, 
у підготовче судове засідання, призначене на 18 лис-
топада 2022 року на 09 годину 30 хвилин, за адресою: 
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 101, у кримінальному 
провадженні № 42016000000003296 від 11.11.2016 
року, за обвинуваченням Атаманюка Германа Сте-
пановича, 15.12.1967 року народження, уроджен-
ця Російської Федерації, громадянина України, з ви-
щою освітою, проживаючого за адресою: Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дружби, 62,  
кв. 274, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 України. 

Суддя Оксана Метелешко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає  

Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 14 

год. 30 хв. 21 листопада 2022 року у справі за обви-

нуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 

року народження, у вчиненні кримінального право-

порушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

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 Бірса О. В.

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

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

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

Суддя О. Ю. Рудюк

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання Абалакова Олега Євгенійо-
вича, 21.03.1967 року народження, громадянина України, уродженця РФ, який зареєстрований та проживає 
за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Октябрьська, 22, кв. 5, як обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, у кримінальному 
провадженні № 12018010000000035, внесеному 03.04.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
справа № 760/15317/22, провадження № 1-кп/760/2576/22, яке відбудеться 21 листопада 2022 року об 11:30 
год. в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

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

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає Левченка Валерія Пав-
ловича, 05.03.1961 року народження, який проживає  за адресою: АР 
Крим, м. Керч, вул. Нестерова, 29, кв. 19, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, що призначене на 18.11.2022 року о 12 год. 
00 хв. 

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

 Суддя М. С. Бондаренко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бєлогорцева Дмитра 
Альбертовича, 19.12.1963  року народження, який проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Перемоги, 28/20, який обви-
нувачується у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, що призначене на 18.11.2022 
року о 14 год. 30 хв.  

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

 Суддя М. С. Бондаренко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кабашного Олександра 
Володимировича, 13.03.1968  року народження, який проживає  за адре-
сою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24, який 
обвинувачується у вчиненні  кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України, у судове засідання, що призначене на 
18.11.2022 року о 15 год. 00 хв. 

Судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

Суддя М. С. Бондаренко
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру та повістка про виклик підозрюваного 

Громадянин України Нагорний Микола Григорович, 21.03.1966  року народження, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, ….  відповідно до ст. ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, в рамках кримінального проваджен-
ня № 22022130000000618 від 21.10.2022  повідомляється про те, що він підозрюється в умисних діях, вчинені з 
метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово 
окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Підозрюваний Нагорний М. Г., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 09 год. 00 
хв.  16.11.2022, на 09 год. 00 хв. 17.11.2022, на 09 год. 00 хв. 18.11.2022 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, 
пл. Шевченко, буд. 7, кім. 131 (місце фактичного розташування) для вручення повідомлення про підозру, допиту 
як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022130000000618 
від 21.10.2022. Наслідки та поважні причини неприбуття особи на виклик визначені ст. ст. 138-139 КПК України. 

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54.
Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 

29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.
Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 

«Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

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

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2022 (справа № 201/8811/22, 
провадження №1-кс/201/3266/2022) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42022132580000012 від 23.03.2022 стосовно підозрюваних Пахниця Валерія Михай-
ловича, 22.01.1953 р. н., Гончарова Олександра Миколайовича, 03.07.1971 р. н., Чайки Валерія Григоровича, 
14.07.1949 р. н. року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 3  
ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здій снення спеціального досудового розслідування, підозрю-
вані Пахниць Валерій Михайлович, 22.01.1953 р. н., зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: Лу-
ганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Мисліченко, буд. 5; Гончаров Олександр Миколайович, 
03.07.1971 р. н., проживаючий за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Андрющенка, буд. 83; Чайка 
Валерій Григорович, 14.07.1949 р. н., зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,  пров. На-
бережний, буд. 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України ви-
кликаються у кримінальному провадженні № 42022132580000012 від 23.03.2022  до слідчого відділу 3 управлін-
ня ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактичним місцерозташуванням за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа Шевченка,  буд. 7 на 16.11.2022 о 10:00, на 17.11.2022 о 10:00, на 18.11.2022 о 
10:00, для  допиту в якості підозрюваного, проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінально-
му провадженні.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Кулигіна Ольга Михайлівна, 06.11.1981 року народження, повідомляєть-

ся, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2022 (справа № 201/8815/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 42022132600000096 від 05.09.2022 стосовно Кулигіної О. М., яка підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК КУЛИГІНОЇ О. М.
Кулигіна Ольга Михайлівна, 06.11.1981 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викли-

кається на 16.11.2022 на 10:00 годину до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за фактичним місцероз-
ташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської області для отримання письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у криміналь-
ному провадженні № 42022132600000096 від 05.09.2022, допиту як підозрюваної, повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження і ознайомлення з ними, отримання об-
винувального акту з додатками.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про звершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022132600000096  

від 05.09.2022 за підозрою Кулигіній О. М.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Кулигіна Ольга Михайлівна, 06.11.1981 року народжен-

ня, про те, що 16.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022132600000096 
від 05.09.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим, Ви маєте право на 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, для чого необхідно прибути 16.11.2022 до Щастинської окруж-
ної прокуратури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький 
Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні мате-
ріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні — заступник керівника Щастинської  
окружної прокуратури Луганської області Максим ЧУДНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                      12 листопада 2022 року
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України у кримінальному провадженні, внесеному до 

ЄРДР за № 22022130000000286 від 11.07.2022, Бондарь Олексій Олексійович, 29.08.1981 року народження, уро-
дженець  м. Кремінна Луганської області, зареєстрований за адресою:  Луганська обл., Сватівський р-н, сели-
ще Красноріченське, пров. Веселий, буд. 4, повідомляється про підозру у добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господар-
ських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в оку-
паційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України. 

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Бондарь Олексій Олексійович, 29.08.1981 року народження, уродженець  м. Кремінна Луган-

ської області, зареєстрований за адресою:  Луганська обл., Кремінський р-н, с. Красноріченське, пров. Веселий, 
буд. 4, на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України Вам необхідно з’явитись до СВ 3 управління ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шев-
ченко, буд. 7, кім. 131 (місце фактичного розташування), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 16.11.2022, о 10 год. 
00 хв. 17.11.2022, о 10 год. 00 хв. 18.11.2022 для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022130000000286 від 11.07.2022. Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

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

Телефон для зв’язку: 066 846 81 54.

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 10.11.2022 (судова справа  
№ 201/8684/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022130000000090 від 24.03.2022 стосовно підозрюваного Кравченка Едуарда Анатолійовича, 
21.02.1974 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 111-1 КК 
України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказа-
ному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального 
кодексу України підозрюваного Кравченка Едуарда Анатолійовича, 21.02.1974 року народження, повідомляє-
мо, що Вам необхідно з’явитись 16.11.2022 о 10:00, 17.11.2022 о 10:00, 18.11.2022 о 10:00 до слідчого відді-
лу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, розташованого на період воєнного стану за адре-
сою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7 для допиту в якості підозрюваного, а також проведення слідчих та процесу-
альних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам 
необхідно з’явитись 21.11.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, за вищевказаною адресою для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та 
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 24.11.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акту, реєстру матеріалів досу-
дового 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 роз-
гляду.

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Буторіна Віра Олексіївна, 14.11.1956 року народження, повідомляється, 

що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2022 (справа № 201/8749/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 12022131500000108 від 08.07.2022 стосовно Буторіної В. О., яка підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК БУТОРІНОЇ В. О.
Буторіна Віра Олексіївна,  14.11.1956 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України виклика-

ється на 16.11.2022 на 10:00 годину до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за фактичним місцерозта-
шуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської області для отримання письмового повідо-
млення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінально-
му провадженні № 12022131500000108 від 08.07.2022, допиту як підозрюваної, повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження і ознайомлення з ними, отримання об-
винувального акту з додатками.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про звершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022131500000108  

від 08.07.2022 за підозрою Буторіній В. О.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Буторіна Віра Олексіївна, 14.11.1956 року народження, про те, 

що 16.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022131500000108 від 08.07.2022, в 
якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
буде завершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування, для чого необхідно прибути 16.11.2022 до Щастинської окружної прокуратури Лу-
ганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської 
області, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плану-
єте використовувати, як доказ у суді.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні — заступник керівника Щастинської  
окружної прокуратури Луганської області Максим ЧУДНОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Депутат державної думи рф, громадянин рф Гордєєв Олексій Ва-
сильович, (Гордеев Алексей Васильевич), 28.02.1955 р.н., відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 17 листопада (ноя-
бря) 2022 на 10:00 в каб. №258  до слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чер-
нівці) тел. роб.  (0372) 595-440 в якості підозрюваного для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконання вимог ст. 290 
КПК України, вручення обвинувального акту та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022260000000096 
від 09.11.2022.

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

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу  
Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції 

Геннадій ГРИЗУНОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Депутат державної думи рф, громадянин рф Ісламов Дмитро Вікто-
рович, (Исламов Дмитрий Викторович), 05.12.1977 р.н., відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 17 листопада (ноября) 
2022 на 12:00 в каб. №258  до слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  
тел. роб. (0372) 595-440 в якості підозрюваного для вручення вам по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконання вимог ст. 290 КПК 
України, вручення обвинувального акту та здійснення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 220222600000000097 від 
09.11.2022.

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

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу  
Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції 

Геннадій ГРИЗУНОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Депутат державної думи рф, громадянин рф Булавінов Вадим Єв-
генович, (Булавинов Вадим Евгеньевич), 20.03.1963 р.н., відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 16 листопада (ноя-
бря) 2022 на 10:00 в каб. №258  до слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чер-
нівці)  тел. роб. (0372) 595-440 в якості підозрюваного для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконання вимог ст. 290 
КПК України, вручення обвинувального акту та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022260000000098 
від 09.11.2022.

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

 Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу  
Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції 

Геннадій ГРИЗУНОВ

Підозрюваний Шигонський Валерій Станіславович, 29.03.1973 р.н., гро-
мадянин України, останнє місце фактичного проживання: м. Житомир, вул. 
Слобідська, 17, кв. 133, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 15.11.2022 на 11 годину в кабінет №17 до старшо-
го слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Карабельнікової Ірини Сергі-
ївни, 0688319143, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 для 
отримання повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022060000000452 
від 20.10.2022.

Підозрюваний Шигонський Валерій Станіславович, 29.03.1973 р.н., гро-
мадянин України, останнє місце фактичного проживання: м. Житомир, вул. 
Слобідська, 17, кв. 133, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 16.11.2022 на 11 годину в кабінет №17 до старшо-
го слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Карабельнікової Ірини Сергі-
ївни, 0688319143, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 для 
отримання повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022060000000452 
від 20.10.2022.

Підозрюваний Шигонський Валерій Станіславович, 29.03.1973 р.н., гро-
мадянин України, останнє місце фактичного проживання: м. Житомир, вул. 
Слобідська, 17, кв. 133, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 17.11.2022 на 11 годину в кабінет №17 до старшо-
го слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Карабельнікової Ірини Сергі-
ївни, 0688319143, за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 для 
отримання повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022060000000452 
від 20.10.2022.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кривонос Сергій Миколайович, 06.02.1992 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000224 від 
13.05.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадя-
нином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, дер-
жавній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного кон-
флікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кривонос Сергій Миколайович, 06.02.1992 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 

Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 листопада 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано-
го у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та 
здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022050020000224 від 13.05.2022, в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 
КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянці України Лишофі Тетяні Сергіївні, 31 травня 1995 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000059 
від 13.03.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянці України Лишофі Тетяні Сергіївні, 31 травня 1995 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам 

необхідно з’явитися 15, 16 та 17 листопада 2022 року на 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022050020000059 від 13.03.2022, в якості підо-
зрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Приватний нотаріус Звенигородського району нотаріального окру-

гу Черкаської області Білоус В. П. повідомляє спадкоємців померлої  

25.05.2022 року Шевченко Галини Григорівни про заведення до її  майна 

спадкової справи, та викликає її спадкоємців для оформлення спадщи-

ни. Контактні дані: 20603, Черкаська область, Звенигородський район, 

місто Шпола, вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.

Приватний нотаріус Звенигородського району нотаріального окру-

гу Черкаської області Білоус В. П. повідомляє спадкоємців померло-

го 23.10.2022 року Бондар Анатолія Володимировича про заведен-

ня до його  майна спадкової справи, та викликає його спадкоємців 

для оформлення спадщини. Контактні дані: 20603, Черкаська область,  

Звенигородський район, місто Шпола, вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3.  

Тел.: 0972627860.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Нещерета Іван Володимирович, 05.04.1985 р.н., 

останнє відоме місце проживання: м. Старобільськ, вул. Щорса, 18, на 
підставі ст.ст. 134, 135,  297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
30.11.2022 на 10 год. 00 хв., до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 2 поверх, зал 20, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Нещерета Івана Володимировича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Суддя ІНЕССА БОЛЮК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                             12 листопада 2022 року
Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокаці-

єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 22022130000000636 від 27.10.2022 та встановив-
ши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.  5 ст. 111-1 КК України, відпо-
відно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Пілавова Павла Арістійовича, 17.02.1969 р.н., уродженця м. Луган-

ська, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Сосюри, б. 28, про 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: 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 підозрю-

ваний Пілавов Павло Арістійович, 17.02.1969 р.н., уродженець м. Луган-
ська, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Сосюри, б. 28, на 
16.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 17.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 18.11.2022 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська об-
ласть, для допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 22022130000000636 
від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110 та 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 при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                              12 листопада 2022 року
Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокаці-

єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 22022130000000645 від 31.10.2022 та встановив-
ши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.  5 ст. 111-1 КК України, відпо-
відно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Полякова Володимира Миколайовича, 07.04.1987 р.н., уродженця 

м. Перевальськ Луганської області, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Перевальськ, вул. Висоцького, б. 14, код ДРФО 
3187321814 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: 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 підозрю-

ваний  Поляков Володимир Миколайович, 07.04.1987 р.н., уродже-
нець м. Перевальськ Луганської області, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Перевальськ, вул. Висоцького, б. 14, код ДРФО 
3187321814, на 16.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 17.11.2022 о 10 год. 00 
хв., на 18.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, для допиту як підозрюваного, проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22022130000000645 від 31.10.2022 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’зку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                              12 листопада 2022 року
Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокаці-

єю у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матері-
али кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 22022130000000633 від 27.10.2022 та встановив-
ши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.  5 ст. 111-1 КК України, відпо-
відно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ: 
Лисенка Романа Григоровича, 13.08.1962 р.н., уродженця м. Ал-

чевськ Луганської області, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Алчевськ, пров. Краснооктябрьський, б. 18А, кв. 2, код ДРФО 
2287009517 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні, зокрема, ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: 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 підозрю-

ваний  Лисенко Роман Григорович, 13.08.1962 р.н., уродженець м. Ал-
чевськ Луганської області, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Алчевськ, пров. Краснооктябрьський, б. 18А, кв. 2 на 16.11.2022 
о 10 год. 00 хв., на 17.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 18.11.2022 о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для 
допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22022130000000633 від 27.10.2022 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та  
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 при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення Шевченківським районним судом м. Чернівці ухвали про здійснення спеціального досудового 

розслідування стосовно підозрюваного Петрова Ю. О. у кримінальному провадженні № 22022260000000101
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-

дування у кримінальному провадженні № 22022260000000101 від 09.11.2022, стосовно громадянина РФ Петрова Юрія 
Олександровича, 10.04.1947 р.н., підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодек-
су України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Петров Юрій Олександрович (Петров Юрий Александрович), 10.04.1947 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 17 листопада 2022 року на 15 год. 00 хв. в каб. №242 до слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-408 
для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 110 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК України та вручення обвинувального акта у 
кримінальному провадженні № 22022260000000101 від 09.11.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення Шевченківським районним судом м. Чернівці ухвали про здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного Петруніна М. Ю. у кримінальному провадженні № 22022260000000100
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-

дування у кримінальному провадженні № 22022260000000100 від 09.11.2022, стосовно громадянина РФ Петруніна Ми-
коли Юрійовича, 27.02.1976 р.н., підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодек-
су України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин РФ Петрунін Микола Юрійович (Петрунин Николай Юрьевич), 27.02.1976 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135 Вам необхідно з’явитися 17 листопада 2022 року на 11 год. 00 хв. в каб. №242 до слідчого відділу Управлін-
ня Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-408 
для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 110 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК України та вручення обвинувального акта.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ,  
Справа №947/19643/22, провадження №1-кс/947/1082/22, ЄРДР № 42015161010001557

Бреєв Григорій Олександрович, 31.01.1979 (останнє відоме місце проживання на території України: Україна, Ав-
тономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 5 Авіамістечка, буд. № 30-В, кв. 4), на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 22.11.2022 о 09:15 год., до судді Київського районного суду м. Одеси Іванчука 
Вадима Миколайовича, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б, зал № 224, для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015161010001557 від 16.03.2015 року у відно-
шенні: Бреєва Григорія Олександровича, 31.01.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 та ч.1 ст.408 КК України.

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

Суддя Іванчук В. М.

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт  у кримінальному про-
вадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021160000000017 від 
02.02.2021 року відносно Моренко Андрія Володимировича, 20.03.1985 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Відповідно до вимог ст. 135, 323, 297-5 КПК України, обвинуваченому Моренко Андрію Володимировичу, 
20.03.1985 року народження, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Петров-
ське, вул. Котовського, 47 необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться 21.11.2022 року о 13 год. 00 
хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал судових засідань № 107.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Тарансько-
го Олександра Анатолійовича, 05 серпня 1979 року народження, уро-
дженця м.Луганськ, зареєстрованого та проживаючого за адресою:  
м.Луганськ, вул., Комісара Санюка 4 кв 33, як обвинуваченого за ч. 7  
ст. 111-1 КК України по кримінальній справі № 727/9539/22.

Судове засідання відбудеться 21.11.2022 року на 14:00 год. за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Таран-
ського Олександра Анатолійовича у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження останній вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Гавалешко П. С. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Воронова Андрія 
Миколайовича, 30.11.1968 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Дружківка, Донецької області, вул. Постишева, 18/1, як обви-
нуваченого в кримінальному провадженні № 22018260000000062 від 
12.11.2018 року за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 18 листопада 2022 року на 14-30 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 5.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Воро-
нова Андрія Миколайовича у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження останній вважається належним чином 
ознайомлений з її змістом.

Суддя Літвінова О. Г.

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

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 рн., проживаючого 
за адресою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина 41845 та обвину-
вачений Пазинич Віктор Васильович, 15.06.1968 р.н., проживаючого за адресою 
м. Севастополь, вул. Горпищенко, буд. 110, кв. 305 відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК» України викликається в судові засідання, що відбудеться 21 листопада 
2022 року о 12.00 годині, 30 листопада 2022 року о 12.00 годині, 08.12.2022 ро-
ку об 11.00 годині та 12 грудня 2022 року о 14.00 годині в залі судових засідань  
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судових засіданнях в якості обвинувачених.

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

Суддя Осіік Д. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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

ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНИХ

Ухвалою слідчого судді Галицького районно-
го суду м. Львова від 08.11.2022 (судова справа  
№ 461/3155/22; провадження № 1-кс/461/5002/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 12022140000000197 від 09.06.2022 стосов-
но підозрюваних Малюкова Геннадія Анатолійови-
ча, 09.02.1972 р.н., Овсяннікова Миколи Георгійови-
ча, 02.06.1977 р.н., Большакової Анни Сафомідінівни, 
11.02.1989 р.н., Большакова Євгена Олександровича, 
30.05.1991 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про 
здійснення спеціального досудового розслідування 
у вказаному кримінальному провадженні, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, підо-
зрювані Малюкову Г. А., Овсяннікову М. Г., Больша-
ковій А. С., Большакову Є. О., необхідно з’явитись 
16.11.2022, 17.11.2022, 18.11.2022 об 11:00 до СУ 
ГУНП у Львівській області, за адресою: вул. Ст. Бан-
дери, 1, м. Львів, для вручення повідомлення про під-
озру, допиту в якості підозрюваних, відкриття мате-
ріалів досудового розслідування та вручення обвину-
вального акта з додатками.

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

Повідомлення про підозру
15.08.2022 у кримінальному провадженні 

№ 22022080000000079 від 20.03.2022 повідомлено про 
підозру Щербаку Віталію Вікторовичу, 03.02.1971 р.н., 
уродженцю м. Василівка Запорізької обл., громадяни-
ну України, українцю, який зареєстрований за адресою: 
Запорізька область, м. Василівка, вул. Щаслива, буд. 
136, про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 4 ст. 111-1 КК України — умисні дії, спрямовані на 
передачу матеріальних ресурсів збройним формуван-
ням держави-агресора.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-

кій області викликає Щербака Віталія Вікторовича, 
03.02.1971 р.н., уродженця м. Василівка, громадяни-
на України, українця, який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Василівка, вул. Щасли-
ва, буд. 136, для вручення Вам письмового повідо-
млення про підозру та проведення слідчих дій за учас-
тю Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№22022080000001597 від 26.08.2022 (яке виділено за 
епізодом вчинення Щербаком В. В. кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України з 
кримінального провадження № 22022080000000079) на 
10 год. 00 хв. 16.11.2022, на 11 год. 00 хв. 17.11.2022, 
на 12 год. 00 хв. у кабінет № 102 слідчого відділу  
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Керуючись ст.ст. 36, 42, 276-278 КПК Украї-
ни, слідчим слідчого відділу УСБУ в Івано-Фран-
ківській області у кримінальному провадженні 
№22022090000000003 від 27.02.2022  року, повідо-
млено про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
тобто у добровільному зайнятті громадянкою України 
посади, пов’язаної з виконанням організаційно-роз-
порядчих або адміністративно-господарських функ-
цій, у незаконних органах влади, створених на тимча-
сово окупованій території, у тому числі в окупаційній 
адміністрації держави-агресора, громадянці України 
Мочаловій Анастасії Дмитрівні, 17.03.1997 р.н.

Повний текст підозри опублікований на сайті Офі-
су Генерального прокурора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Мочалова Анастасія Дмитрівна, 17.03.1997 р.н., на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 18.11.2022 та 19.11.2022 о 10 год. 00 хв., до 
слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Фран-
ківській області Бобуляка Ю. В., р.т. (0342)590593, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, 
для проведення слідчих та процесуальних дій у ста-
тусі підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022090000000003. Поважні причини неприбуття 
зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
10.11.2022 у кримінальному провадженні 

№12022082190000151 від 03.06.2022 складено про 
підозру Пихтіній Оксані Володимирівні, 14.05.1965 
р.н., уродженці м. Василівка Запорізької області, 
українці, громадянці України, яка зареєстрована за 
адресою: Запорізька область, Василівського р-ну, 
м. Василівка, пров. Урожайний (попередня назва Кол-
госпний), буд. 34, про те, що вона обґрунтовано підо-
зрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровіль-
не зайняття громадянином України посади в незакон-
них судових або правоохоронних органах, створених 
на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає 

Пихтіну Оксану Володимирівну, 14.05.1965 р.н., уро-
дженку м. Василівка Запорізької області, україн-
ку, громадянку України, яка зареєстрована за адре-
сою: Запорізька область, Василівського р-ну, м. Ва-
силівка, пров. Урожайний (попередня назва Колгосп-
ний), буд. 34, для проведення слідчих дій за участю 
Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№12022082190000151 від 03.06.2022, на 10 год. 00 
хв. 15.11.2022, на 10 год. 00 хв. 16.11.2022, на 10 год. 
00 хв. 17.11.2022   у кабінет № 111 слідчого відділу 
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62.

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

15 листопада 2022 року на 10 годину викликається Абрамов Максим 
Геннадійович, 20.09.1998 року народження, для проведення слідчих дій за 
його участю, а саме вручення повідомлення про підозру за вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, 
до слідчого відділу ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, 
яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вули-
ця Космічна, будинок №40.

А також викликається на допит Абрамов Максим Геннадійович, 
20.09.1998 року народження, в якості підозрюваного на 10 годину 16, 17, 
18 листопада 2022 року допиту в якості підозрюваного, який вчинив кримі-
нальне правопорушення, передбачене п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, до слід-
чого відділу ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке роз-
ташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Кос-
мічна, будинок №40.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Ізмайлов Руслан Юрійович, 21.01.1970 р.н., громадя-
нин України, м. Київ, вул. Копилівська, 69 відповідно до ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається 17.11.2022 на 10 год. до Державного бюро 
розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для допи-
ту, проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002824 від 24.12.2015.

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

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

Повідомляємо, що відповідно до наказу Державного агентства лісо-
вих ресурсів України від 04.11.2022 року №978 «Про припинення Дер-
жавного підприємва «Радомишльське лісомисливське господарство» та 
затвердження складу Комісії з припинення» припиняє діяльність Дер-
жавне підприємство «Радомишльське лісомисливське господарство», 
шляхом реорганізації, а саме — приєднання до Державного спеціалізо-
ваного господарського підприємства «Ліси України».

Заяви кредиторів приймаються до 08.01.2023 року.
Адреса: 12201, Житомирська обл., Житомирський р-н, м.Радомишль, 

вул. Київська, 6, тел.(04132) 4-23-31.
Голова комісії з припинення ДП «Радомишльське ЛМГ»  

Іван Васильвич ДМИТРЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бондаренко Сергій Володимирович, 15.03.1979 ро-

ку народження, громадянин України, зареєстрований за адресою:  
м. Харків бул. Грицевця, буд. 20, кв. 83, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 138, 139, КПК України викликається у кримінальному проваджен-
ні № 62022000000000682 від 05.09.2022  до слідчого Державного бюро 
розслідувань Рубана А. Г. у службовий кабінет № 523 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Борисоглібська, 18, 15.11.2022 на 10 год. 00 хв. для виконання 
вимог ст. 290 КПК України.

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

Слідчий ДБР А. Рубан 
(044) 365 40 00

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня 22022180000000072 (номер провадження 1-кп/569/1373/22, справа 
569/8770/22) про обвинувачення Григоряна Ваагна Масніковича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Яковлєв Дми-
тро Вікторович викликає обвинуваченого Григоряна Ваагна Масніковича, 
04.09.1973 р.н., уродженця Вірменії, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, 47, у судове засідання, яке ви-
значено судом на такі дати: 21 листопада 2022 року о 15 год. 00 хв., 05 
грудня 2022 року о 15 год. 00 хв., 14 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв., 
21 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв.,  та відбудеться в приміщенні Рівнен-
ського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 

Суддя Д. В. Яковлєв

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у 
складі головуючого судді Стрельбицького В. В.) знаходиться криміналь-
не провадження про обвинувачення Литовченка Олександра Леонідовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК 
України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом 
призначено на 24 листопада 2022 року о 14 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чолов-
ського, 2 (2 поверх, 3 кабінет). Попереджаємо Литовченка Олександра Ле-
онідовича, 08.11.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Красна, 73, що у випадку Вашої неяв-
ки у судове засідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у 
Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування

Відповідно до ст. 290 КПК України повідомляється Гаврилюку Олегу 
Володимировичу, 30.04.1966 року народження, що спеціальне досудо-
ве розслідування у кримінальному провадженні № 22022230000000351  
від 27.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за-
вершено 12.11.2022, а зібрані під час досудового розслідування докази 
є достатніми для складання обвинувального акта. 

У зв’язку з чим Ви маєте право, ознайомитися з матеріалами досудо-
вого розслідування 16, 17, 18   листопада 2022 року в період часу з 09 
год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у приміщенні Каховської  окружної проку-
ратури за адресою: м. Одеса, вул. С. Ріхтера 2-а, а також в порядку ч. 6 
ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні ма-
теріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст .ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадян-
ка України Покалюк Людмила Миколаївна, 15.11.1962 року народжен-
ня, 16.11.2022 о 13:00, 17.11.2022 о 13:00,18.11.2022 о 13:00 до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, кабінет 131, для вручення Вам 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінально-
му провадженні № 42022132580000064 від 02.05.2022, допиту як пі-
дозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій 
у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Криміналь-
ного процесуального кодексу України. 

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри
м. Харків        10 листопада 2022 року
Шалигін Сергій Олександрович, 18.07.1972 р.н., громадянин України, 

на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у криміналь-
ному провадженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 повідомляєть-
ся про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2  ст. 111 КК України.

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

Шалигін Сергій Олександрович, 18.07.1972 р.н., місце мешкання:  вул. 
Досвітнього, будинок № 7, квартира № 18 м. Вовчанськ Чугуївського ра-
йону Харківської області,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитись 16.11.2022; 17.11.2022; 18.11.2022 о 10 год. 00 хв. 
до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Пол-
таві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків 
(каб. № 6) для допиту в якості підозрюваного та проведення інших проце-
суальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному 

провадженні № 12022050000000560 від 14.06.2022 за ч. 2 ст. 260 КК України, встановивши наявність до-
статніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 
276, 277, 278 КПК України

ПОВІДОМИВ:
Севастьянову Богдану Вікторовичу, 30 квітня 1998 року народження, громадянину України, раніше не 

судимому, зареєстрованому за адресою: вул. Жовтнева, будинок 5, місто Донецьк, Донецька область, про 
підозру в участі у діяльності не передбаченого законами України збройного формування, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

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

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Севастьянов Богдан Вікторович, 30 квітня 1998 року народження відповідно до 

вимог ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається: 17.11.2022 о 11:00, 18.11.2022 о 11:00, 19.11.2022 
о 11:00 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, розташо-
ваного за адресою: вул. Мандрика, буд. 7, м. Покровськ, Донецька область, кабінет № 37 для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 260 КК України, для допиту як підозрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 12022050000000560 від 14.06.2022

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому чис-
лі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Скороход Олександр Іванович, 13.11.1987 р.н., у відпо-
відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про пі-
дозру у кримінальному провадженні за № 62022050020000224 від 13.05.2022, 
за ч. 2 ст. 111 КК України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчи-
неному громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліс-
ності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Скороход Олександр Іванович, 13.11.1987 р.н., відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 15, 16 та 17 листопада 
2022 року на 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвє-
родонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. 
(050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022050020000224 
від 13.05.2022, в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик   
обвинуваченого

Обвинувачений Шпір Михайло Фе-
дорович, 16.08.1986 р.н., уродже-
нець м. Чернівці Чернівецької облас-
ті, останнє відоме місце проживання: 
с. Крихівці, вул. Роксолани, 16/1 Іва-
но-Франківської територіальної гро-
мади Івано-Франківської області,  на 
підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися  
21.11.2022 на 13 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, буд. №11, 2 поверх, зал №17, 
для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Шпіра 
Михайла Федоровича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 
ст. 110 КК України.

Суддя ОЛЕСЯ ЗЕЛЕНКО
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НA 13 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Марушкіна А. С.

Підозрюваний Марушкін Андрій Сергійович, 16 липня 1984 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Російська Федерація,  Ново-
сибірська область, с. Яблонєвка, вул. Озерна, 91, кв. 10, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу 
України, Вам необхідно з’явитися 15.11.2022, 16.11.2022, 17.11.2022 
о 09 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№22022000000000533 від 04.10.2022 за ознаками вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК 
України, з метою вручення клопотання про обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою під час здійснення досудового роз-
слідування до старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудо-
вого розслідування Головного слідчого управління СБ України Дулі Ва-
лентини Володимирівни, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

Повестка 
о вызове подозреваемого Марушкина А. С.

Подозреваемый Марушкин Андрей Сергеевич, 16.07.1984 г.р., 
зарегистрированный и проживающий по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, с. Яблоневка, ул. Озерная, 91, кв. 10, 
в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 15.11.2022, 
16.11.2022, 17.11.2022 в 09 час. 30 мин. как подозреваемому в уголов-
ном производстве № 22022000000000533 от 04.10.2022 по признакам 
совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч ч. 2 ст. 
28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, с целью вручения ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде под стражей при осуществлении досудебно-
го расследования к старшему следователю по ОВД 2 отдела 3 управ-
ления досудебного расследования Главного следственного управле-
ния СБ Украины Дуле Валентине Владимировне, по адресу: г. Киев, ул. 
Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применя-
ются меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины: принудительный повод, денежное взыскание.

Втрачено документи:
1. Службове посвідчення ПС № 113273, дата видачі 09 серпня 2020 

року, видане 5 прикордонним загоном Державної прикордонної служ-
би України, на лейтенанта Кузька Владислава Сергійовича;

2. Посвідчення учасника бойових дій серія АБ № 597630, дата видачі 
12 березня 2015 року, видане Східним регіональним управлінням Дер-
жавної прикордонної служби України, на ім’я Кузька Владислава Сер-
гійовича.

Вважати недійсними.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 11.11.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
України Сальдо Володимира Васильовича, 12 червня 1956 р.н., підо-
зрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сальдо В. В.

Підозрюваний Сальдо Володимир Васильович, 12 червня 1956 р.н., 
зареєстрований та проживаючий за адресою: м. Херсон, вул. Суворо-
ва, 36, кв. 28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального 
процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 16.11.2022, 
17.11.2022, 18.11.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 
ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрюваного та вру-
чення письмового повідомлення про підозру під час здійснення досу-
дового розслідування до Офісу Генерального прокурора, за адресою: 
м. Київ, вул. Різницька, 13/15. При собі необхідно мати документ, який 
посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 11.11.2022 у кримінальному прова-

дженні № 42022000000000615 від 24.05.2022 стосовно громадянина 
України Узуна Стельяна Васильовича, 25 березня 1984 року народжен-
ня, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2,  
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Узуна С. В.

Підозрюваний Узун Стельян Васильович, 25 березня 1984 року на-
родження, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь,                 
вул. 1-ої Кінної Армії, 17Б, кв. 110, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,              
276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 16.11.2022, 17.11.2022, 18.11.2022 о 10 год. 30 хв. як пі-
дозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрюваного та 
вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснення до-
судового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового 
розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Во-
лодимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. 
При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосову-
ються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Заставнівський районний суд Чернівецької області розглядає в по-

рядку спеціального судового провадження кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Василькової Галини Вікторівни у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191,  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України. Останнє відоме місце проживан-
ня: м. Кіцмань Чернівецького району Чернівецької області вул. Неза-
лежності, 22, кв. 8.

Василькова Галина Вікторівна викликається до приміщення Застав-
нівського районного суду Чернівецької області (м. Заставна вул. Неза-
лежності,95, Чернівецького району Чернівецької області) в судові за-
сідання, які призначені на 10:00 год. 22.11.2022, 10:00 год. 24.11.2022, 
10:00 год. 07.12.2022, 10:00 год. 08.12.2022, 10:00 год. 13.12.2022, 
10:00 год. 14.12.2022, 10:00 год. 24.01.2023, 10:00 год. 25.01.2023, 
10:00 год. 08.02.2023, 10:00 год. 09.02.2023, 10:00 год. 22.02.2023, 
10:00 год. 23.02.2023 (зал судових засідань №2).

При цьому суд роз’яснює, що згідно з вимогами ст. 323 КПК Укра-
їни, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачена 
вважається належним чином ознайомлена із її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Личаківський районний суд м. Львова викликає Медведчука Віктора 

Володимировича, 07.08.1954 р.н., уродженця с. Почет, Абанського ра-
йону, Красноярського краю, РРФСР, громадянина України, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Медвинська, 24, м. Київ, у спеціальне під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинува-
чення Медведчука Віктора Володимировича, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України, яке відбудеть-
ся в приміщені суду 15.11.2022 р., 16.11.2022 р., 22.11.2022 р.,  
23.11.2022 р., 29.11.2022 р., 30.11.2022 р. о 10 год. 30 хв., за адре-
сою: м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, каб. 9, під головуванням судді Жов-
ніра Г. Б.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судо-
вий розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу 
Сумської області Хоменко О. В. повідомляє, що після смерті Головаш 
Людмили Миколаївни, 23 березня 1950 року народження, яка помер-
ла 04 жовтня 2022 року, постійним місцем проживанням та реєстрації 
якої було: с. Кіндратівка, вул. Садова, буд. 77, Сумського району, Сум-
ської області, була відкрита спадкова справа.

Просимо Головаш Катерину Олегівну та Головаш Богдана Юрійо-
вича до 04 серпня 2023 року з урахуванням вимог Постанови КМУ 
від 28.02.2022 №164 (зі змінами від 19.04.2022 року) «Деякі питан-
ня нотаріату в умовах воєнного стану» звернутися з питань прийнят-
тя спадщини до нотаріуса за адресою: 40035, місто Суми, проспект  
М. Лушпи, буд. 5, кор. 30, або за телефонами: 068-517-33-04, 099-422-
73-04.

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний  
університет» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад!

- Завідувач кафедри анатоміі,топографічної анатомії та оперативної хірургії 
- Завідувач кафедри фармакології, клінічної фармакології, патологічної  

фізіології 
- Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
- Завідувач кафедри управління та економіки фармації, технології ліків  
- Завідувач кафедри внутрішньої медицини
- Декан фармацевтичного факультету  
- Декан факультету безперервного професійного медичного розвитку 
- Доцент кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
- Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
- Викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
- Асистент кафедри внутрішньої медицини
- Доцент кафедри внутрішньої медицини
- Асистент кафедри хірургічних хвороб  №2
- Доцент кафедри хірургічних хвороб  №2
- Доцент кафедри громадського здоров'я та мікробіології
- Асистент кафедри громадського здоров'я та мікробіології
- Асистент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології
- Доцент кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини
- Асистент кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини
- Викладач кафедри української та латинської мов
- Доцент кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії 
- Асистент кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії
- Асистент кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології 
- Асистент кафедри управління та економіки фармації, технології ліків 
- Асистент кафедри фармакології, клінічної фармакології, патологічної  

фізіології 
Бажане знання англійської мови!
Увага! Термін подачі документів — місяць з дня опублікування оголошення.
Довідки за адресою: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 2  (відділ кадрів),  

телефон 066-450-36-65, e-mail: hr@kmu.edu.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Папазова Ольга Леонідівна,  25.05.1965 р.н., у від-

повідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні за  № 22022050000004463 від 
07.09.2022, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 Криміналь-
ного кодексу України, тобто у здійсненні пропаганди у закладі освіти з ме-
тою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню 
та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникнен-
ню відповідальності за здійснення державою агресором збройної агресії 
проти України, а також дій, спрямованих на впровадження стандартів осві-
ти держави-агресора у закладах освіти.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюва-

на Папазова Ольга Леонідівна, 25.05.1965 р.н., останнє відоме місце реє-
страції та проживання за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Зелінського, буд. 57, кв. 24, на 14.11.2022 о 12:00, 15.11.2022 о 12:00 та 
16.11.2022 о 12:00 до будівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отри-
мання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення у кримінальному провадження № 22022050000004463 від 
07.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК 
України, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

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

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомляє Яну-

ковича Віктора Федоровича, що розгляд у справі № 991/5137/21, кри-

мінального провадження № 42015000000002833, за апеляційною 

скаргою адвоката Фозекош А. А. в інтересах Януковича В. Ф. на ухва-

лу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.10.2021 про об-

рання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відбудеться 

о 10 год. 00 хв. 21.11.2022 за адресою: провулок Хрестовий, 4, м. Київ.

Тихонову Наталію Миколаївну, у строк до 11 грудня 2022 року  
запрошуємо до Третьої Дніпровської державної нотаріальної  

контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини  
Туренка Миколи Івановича, померлого 11 лютого 2022 року.

Втрачене посвідчення серії ААБ №001609, 
видане 19 жовтня 2007 р. Управлінням праці та соціального 

захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради на ім’я 
Гордієнко Михайло Іванович, вважати недійсним.
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