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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 листопада 2022 року
USD 36.5686 EUR 37.7626 PLN 8.0604 / AU 64392.55 AG 787.49 PT 37135.41 PD 73878.45

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

Нас запросили до розроблення малих модульних реакторів 
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ. Україна в парт-

нерстві зі США, а також Японією та 
Республікою Корея візьме участь у 
державно-приватному консорціумі 
з науково-практичних розробок для 
малих модульних реакторів. Про це 
повідомив міністр енергетики Гер-
ман Галущенко.

«Навіть під час війни ми не зу-
пиняємось у моделюванні нового 
енергетичного майбутнього Укра-
їни. Безвуглецева енергетика — 

один з головних фокусів світу в тех-
нологічному розвитку. Звісно, Укра-
їна з нашим досвідом і потенціалом 
в атомній енергетиці також брати-
ме активну участь у реалізації сві-
тового порядку денного», — зазна-
чив він.

Проєкт, що передбачає роботу 
державно-приватного консорціуму 
з науково-практичних розробок для 
малих модульних реакторів, анон-
сував спеціальний уповноважений 

президента США з питань клімату 
Джон Керрі на Конференції ООН зі 
зміни клімату СОР27.

Термін реалізації проєкту орі-
єнтовно становитиме 2—3 ро-
ки. Перелік учасників містити-
ме провідні компанії атомної га-
лузі й науково-дослідні установи. 
Від США участь братиме NuScale, 
FuelCell Energy, Clark Seed, Argone 
National Laboratory, від України —  
НАЕК «Енергоатом» і Державний 

науково-технічний центр з ядерної 
та радіаційної безпеки. Крім них, 
участь візьмуть Doosan Enerbility, 
IHI Corporation, JGC Corporation, 
Samsung C&T, Starfire Energy.

Проєкт має оцінити і продемон-
струвати технічну здатність, еко-
номічну конкурентоспроможність, 
можливість вироблення та вико-
ристання у промислових масшта-
бах водню й аміаку з використан-
ням малих модульних реакторів 

для отримання чистої безвуглеце-
вої енергії. Для цього заплановано 
створити пілотну установку і про-
вести відповідний техніко-економіч-
ний аналіз її роботи.

«Напрацювання міжнародного 
державно-приватного консорціуму 
буде використано для розбудови 
після нашої перемоги нової енерге-
тичної системи України. Вони при-
швидшать наш зелений перехід», 
— наголосив Герман Галущенко.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:
«Паралельно з виконанням 

політичних умов ми 
будемо укладати 

додаткові угоди, які 
даватимуть нам змогу 

стирати економічні 
та соціальні бар’єри  

між Україною  
та ЄС».

До холодів прифронтові 
райони мають бути  
з паливом 

НАРАДА. Маємо встигнути доставити безплатні дрова при-
фронтовим районам до початку холодів. Про це йшлося на між-
відомчій нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра — міні-
стра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іри-
ни Верещук.

Триває забезпечення жителів прифронтових регіонів без-
платною паливною деревиною. Зокрема, на Миколаївщині лю-
дям уже роздали 600 м3 дров із 2300 м3, які доставили. Решта 
потрапить до домогосподарств найближчими днями.

Половина областей вже уклала необхідну кількість угод з 
лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини. 
Харківщина, Сумщина, Запоріжжя та Донеччина поки що ма-
ють лише половину укладених угод. Варто поквапитися, щоб 
встигнути вчасно забезпечити людей паливом до холодів. «Усі 
угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної де-
ревини потрібно укласти якнайшвидше!» — поставила завдан-
ня перед обласними військовими адміністраціями урядовець.

12 924 школи
проводили навчання в Україні станом  

на 14 листопада: 7764 — у 
традиційному та змішаному форматах, 

5160 — в онлайн-режимі

ДИХАЄТЬСЯ ВІЛЬНО. Президент Володимир Зеленський  
на центральній площі визволеного міста подякував усім 
захисникам та захисницям, які зробили все для того, щоб  
це сталося

Український прапор в 
українському Херсоні!

Віцепрем’єр-міністр про те, що протягом 2023 року буде 
закладено основу та розпочнеться переговорний процес 
щодо членства
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3Як захищає Батьківщину і підтримує 
правопорядок поліція Тернопільщини, 
розповідає начальник головного 
управління Нацполіції в області 
Олександр Богомол

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

5 
СУСПІЛЬСТВО

Як харківські спортсмени стали 
волонтерами, допомагають 
українцям у найскрутніші 
часи зберегти життя і долати 
повсякденні проблеми4 

НОРМОТВОРЧІСТЬ

«Урядовий кур’єр» зібрав думки 
щодо нових правил блокування 
ПДВ-накладних і розрахунків 
коригування, від яких залежить 
успішність та прибутковість бізнесу 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Голосіївський районний суд міста Києва викликає Пруд-
никову Ніну Дмитрівну, 08.12.1958 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: АРК, м. Севастополь, вул. Паршина, 15,  
кв. 6, в якості обвинуваченої за ч. 1 ст. 111 КК України у кри-
мінальному провадженні № 22022011000000018 для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні, яке призначене на 
22.11.2022 о 14:00 в приміщенні суду за адресою: 03127,  
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал судового засі-
дання № 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваченого/ої в 
судове засідання є обов’язкова. Наслідки неявки викладені 
у ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Костянтинови-

ча, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська область, Ізмаїльський 
район, с. Кам’янка, ву. Калинина, 127, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Укра-
їни для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в по-
рядку спеціального судового провадження стосовно Дерменжи В. К., обвинува-
ченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 24.11.2022 о 14 год, 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

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

Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який народився 21 квітня 1973 
року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул Соловйова, 1; 
проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 24.11.2022 року о 13 годині 30 хвилин та на 30.11.2022 о 13:00 год в 
залі судових засідань №131 Приморського районного суду и. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинува-
ченого.

Суддя Іванов В. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування та надання доступу  

до матеріалів досудового розслідування
Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000291 від 

30.09.2022 за підозрою Єрастова Євгена Вікторовича, 17.04.1978 р.н., у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, 11.11.2022 завер-
шено. Підозрюваному Єрастову Є.В. та його захиснику надається доступ до усіх матеріалів досудового роз-
слідування у зазначеному кримінальному провадженні та можливість ознайомитися з ними в робочий час 
(понеділок-п’ятниця з 09:00 до 18:00) у службовому приміщенні Національного антикорупційного бюро Укра-
їни за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, буд. 3, каб. 430.

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів Іван ДЯЧУК (тел. +38(044)363 97 54)

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Пасічник Олександр Сергійович, 9.02.1983 р.н., уродженець м. Київ, зареєстрова-
ний за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вyл. Івана Мазепи, буд. 26,  
кв. 2 відповідно до вимог ст.ст.297-5, 323 ч. 3 КПК України викликається судове засідання, яке відбудеться  
23.11.2022 р. о 14:00 годині в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси, зала судових засідань №11 
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва буд.68 за обвинуваченням у скоєнні кримінальних пра-
вопорушень передбачених сг.ст. 27 ч. 3, 146 КК України.

У разі неявки Пасічника О. С. до суду дане оголошення вважається, як належним чином повідомленим про 
дату, час та місце судового розгляду, та кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження під головуванням судді Познака B. C.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.11.2022 надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Сєніна Володимира Борисовича, 17.09.1960 
р.н., уродженця м. Москва СРСР, громадянина Російської Федерації, місце проживання невідоме, депутата Дер-
жавної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, робоча адреса: Російська Федерація,  м. Москва, вул. 
Охотний ряд, 1, у кримінальному провадженні № 22022240000000124 від 05.05.2022. 

Підозрюваний Сєнін Володимир Борисович, 17.09.1960 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись 21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, до слідчого Лаврієнка О.М., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слід-
чих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження № 22022240000000124 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.11.2022 надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Селіверстова Віктора Валентиновича, 
02.08.1954 р.н., уродженця м. Котовськ Одеської області УСРР, громадянина Російської Федерації, місце прожи-
вання невідоме, депутату Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, робоча адреса: Російська 
Федерація,  м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, у кримінальному провадженні № 22022240000000123 від 05.05.2022. 

Підозрюваний Селіверстов Віктор Валентинович, 02.08.1954 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області:  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, до слідчого Лаврієнка О.М., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі 
у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 22022240000000123 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Коптюк Богдан Станіславович, 05.05.2002 р.н., Вам необхідно з’явитись до Головного слідчого управ-

ління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 302, як підозрюваний у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України — 
19.11.2022 о 09:00 год., 20.11.2022 о 09:00 год. та 21.11.2022 о 09:00 год, для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №22022000000000553 від 14.10.2022.

Повний текст повістки про виклик розміщується на веб-сайті 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 виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Щипенко Ілону Сергіївну, 15.04.1983 року народжен-

ня, зареєстровану за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Богданівка, вул. Миру, буд. 99А, 
для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, а також для повідомлення про завершення досудово-
го розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №22022080000001562, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ч. 5 ст. 1111 КК України на 10 год. 00 хв. 
15.11.2022 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278  та глави 11 КПК України повідомляю, що 15 листопада 2022 року 

у кримінальному провадженні № 12022230000001755 від 13.06.2022, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 278 
КПК України, складено письмове повідомлення про підозру Грибовській Катерині Вікторівні, 27.12.1983 р.н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та у той же день опублі-
ковано на сайті Офісу Генерального прокурора за посиланням https://www.gp.gov.ua.

Повістка про виклик
Підозрюваній Грибовській Катерині Вікторівні, 27.12.1983 року народження, громадянці України, уроджен-

ці м. Нова Каховка Херсонської області, зареєстрованій за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, ву-
лиця Горького 24, кв. 85,  документованій паспортом громадянина України серії МР № 305414, виданим Но-
вокаховським МВ УМВС України в Херсонській області. 

Відповідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 21, 23, 25 листопада 2022 року в пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби без-
пеки України, для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні № 12022230000001755 від 13.06.2022, 
за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та для проведення допиту у 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 
Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Золотарьов Сергій Борисович, 19.05.1970р.н., про 
те, що 14.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000081 від 
20.03.2022, за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК Украї-
ни, — завершено. Підозрюваний має право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у період 
з 10.00 до 18.00 кожного робочого дня з 15 по 17 листопада 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62, а також в порядку ч.6 ст. 290 КПК України сторона захисту має відкрити стороні обви-
нувачення наявні матеріали, які планує використовувати як докази у суді. Також підозрюваний повідомляється, 
що відносно нього проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких складено відповідні прото-
коли, що містяться в матеріалах кримінального провадження. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Золотарьова Сергія Борисовича, 19.05.1970р.н., зареє-

строваного за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Менделєєва, 14,, для вручення в порядку ст. 293 
КПК України обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022080000000081 від 20.03.2022, на 11год.00хв. 18.11.2022 у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 листопада 2022 р. № 980-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного 
фонду державного бюджету для надання 

безповоротної державної допомоги у 
формі грантів на створення або розвиток 

переробних підприємств
1. Виділити в межах загального обсягу коштів, установленого абзацом другим 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 531 «Про 
надання державної підтримки підприємствам переробної промисловості, стартапам 
в Україні та проведення експерименту з організації навчання осіб за освітніми про-
грамами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ» (Офіційний вісник України, 
2022 р., № 54, ст. 3180, № 63, ст. 3812), Міністерству економіки 380 985,166 тис. гри-
вень за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізне-
су» для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення 
або розвиток переробних підприємств.

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

2. Міністерству економіки подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів та 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 991-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна  
у м. Білій Церкві в державну власність 

Погодитися з пропозицією Державної служби з надзвичайних ситуацій та Біло-
церківської міської ради щодо передачі будівель (реєстраційний номер 26574469) та 

споруд (інвентарні номери 10330002; 10330003) по вул. Гризодубової, 84, у м. Білій 
Церкві Київської області, що розміщені на земельній ділянці площею 1,4953 гектара 
(кадастровий номер 3210300000:05:022:0081), у державну власність з віднесенням їх 
до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 993-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
акціонерного товариства  

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія»  
на 2023 рік

Затвердити фінансовий план акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія» на 2023 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 995-р 
Київ

Про погодження кандидатури  
Дмитриченка М. В.  

на посаду генерального директора 
державного підприємства «Українські 

спеціальні системи» 
Погодити кандидатуру Дмитриченка Михайла Віталійовича на посаду генерально-

го директора державного підприємства «Українські спеціальні системи».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 998-р 
Київ

Про затвердження фінансового  
плану товариства з обмеженою 

відповідальністю  
«Луцький ремонтний завод  

«Мотор» на 2023 рік
Затвердити фінансовий план товариства з обмеженою відповідальністю «Луць-

кий ремонтний завод «Мотор» на 2023 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 листопада 2022 р. № 999-р 
Київ

Про затвердження фінансового  
плану товариства з обмеженою 

відповідальністю 
«Конотопський авіаремонтний  

завод «Авіакон»  
на 2023 рік

Затвердити фінансовий план товариства з обмеженою відповідальністю «Коно-
топський авіаремонтний завод «Авіакон» на 2023 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Чичкана Є. Г.
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2022 (справа  

№ 204/7844/22, провадження № 1-кс/204/1791/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №12022050000000796 від 21.09.2022 стосовно  Чичкана Євгенія Ген-
надійовича, 21.09.1982 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Чичкана Є. Г. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Чичкан Євгеній Геннадійович, 21.09.1982 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 09:00 до  слідчого управління Головного управ-
ління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ,  
вул. Мандрика буд. 7 для участі у допиті як підозрюваного та проведенні інших слідчих  та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12022050000000796 від 21.09.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Малахова А. Е.
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2022 (справа  

№ 204/8158/22, провадження № 1-кс/204/1856/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №12022050000000794 від 21.09.2022 стосовно  Малахова Андрія 
Едуардовича, 19.05.1990 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Малахова А. Е.  при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Малахов Андрій Едуардович, 19.05.1990 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-

ни, Вам необхідно з’явитися  21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 09:00 до  слідчого управління Головного управ-
ління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Мандрика буд. 7 для участі у допиті як підозрюваного та інших слідчих  та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №12022050000000794 від 21.09.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                  15 листопада 2022 року  

Слідчий в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Макаров Віктор Юрійович, розглянувши матеріали криміналь-
ного провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022130000000558 від 
29.09.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 
137, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Радіонову Валентину Василівну, 07.10.1965 р.н., громадянку України, уродженку с. Райгородка, Новоай-

дарського райну, Луганської області, зареєстровану та проживаючу за адресою: м. Луганськ, вул. Трактор-
на, буд. 18, про те, що вона підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та держав-
ного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змо-
вою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, та в участі в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора https://
www.gp.gov.ua у рубриці (розділі) «Повістки про виклик».

Письмове повідомлення про підозру склав:
Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Макаров В. Ю.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
місто Дніпро                  15 листопада 2022 року  

Підозрювана громадянка України Радіонова Валентина Василівна, 07.10.1965 р.н., зареєстрована та про-
живає за адресою: м. Луганськ, вул. Тракторна, буд. 18, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні № 22022130000000558 
від 29.09.2022 до слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Макарова Віктора Юрійо-
вича, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, на 19.11.2022 о 10:00 
год., 20.11.2022 о 10:00 год., 21.11.2022 о 10:00 год. для проведення слідчих та процесуальних дій та вру-
чення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК України, а також для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку: +38-066-846-81-54, lug.prok.office@gmail.com.
Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Макаров В.Ю.

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 № 201/8816/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022130000000420 
від 30.08.2022 стосовно підозрюваної Волкодав Наталії Іванівни, 30.06.1974 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримі-
нальному провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України підозрю-
ваній Волкодав Наталії Іванівні, 30.06.1974 р.н., повідомляю, що Вам необхідно з’явитись 21.11.2022 о 10:00, 22.11.2022 о 
10:00, 23.11.2022 о 10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області, розташована на період воєнного стану 
за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький Кіровоградської області, для допиту в якості підозрюваної, а також прове-
дення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам необхідно 
з’явитись 24.11.2022 о 10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області за вищевказаною адресою для вру-
чення повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матері-
алів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 25.11.2022 о 10:00 до Сватівської окружної прокуратури Луганської області за вищев-
казаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання розпис-
ки про їх отримання.

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

Прокурор Сватівської окружної прокуратури Луганської області Артем ТКАЧЕНКО

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

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2022 (судова справа № 201/8689/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000379 
від 08.06.2022 стосовно підозрюваної Силкіної Яни Юріївни, 17.09.1988 року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням 10.11.2022 слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

у кримінальному провадженні №22022130000000379 від 08.06.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України, підозрювана Силкіна Яна Юріївна, 17.09.1988 ро-
ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Магістральна, буд. 29, викликається 
21.11.2022 о 10:00, 22.11.2022 о 10:00, 23.11.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 7, 
каб. 131 для допиту як підозрюваної, а також для проведення інших процесуальних дій у вказаному кримінальному про-
вадженні.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 
хвилин 22 листопада 2022 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, 
обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 
1983 року народження, в рамках кримінального про-
вадження № 22014000000000242, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 
року, за ознаками вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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 Євген МАРТИНОВ

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№761/2552/17 відносно Филиппова С. А. та Ісаєва С. В. 
за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
22.11.2022 року об 11:10 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

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

Суддя В. В. Бугіль

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

що 22.11.2022 року об 11 год. 30 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 22020011000000010 по обвинуваченню 
Харути Миколи Петровича, 24.03.1957 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Харута Микола Петрович.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Про-
салової О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 
каб. 17, Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5-А.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Грицаєнка Олександра Івано-
вича для розгляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №42015150410000012 
відносно Грицаєнка Олександра Івановича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
24.11.2022 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 217.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а роз-
гляд кримінального провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя  А. В. Гаврищук

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 12 вересня 2022 року постановлено ухвалу про 
призначення обвинуваченому Пальчуку Валерію Васильовичу, 27 квітня 1958 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, захисника з числа адвокатів Регіо-
нального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві, для розгляду криміналь-
ного провадження № 42016010000000283 від 16 грудня 2016 року, за обвинуваченням Пальчука Валерія Ва-
сильовича, 27 квітня 1958 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Зобов’язати директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в міс-
ті Києві забезпечити участь захисника в судовому засіданні, яке відбудеться 28 листопада 2022 року о 12 го-
дині 00 хвилин.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Качарова Костянтина Радіковича, що  судове засідання по кри-

мінальному провадженню №42021010000000003 від 04.02.2021 р. за звинуваченням Качарова Костянтина Раді-
ковича, 08.05.1964 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00 
хвилин 22 листопада 2022 року та о 09 годині 00 хвилин 28 листопада 2022 року, у приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 109, головуючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Качаров Костянтин Радікович.
Одночасно просимо роз’яснити , що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокуро-

ра чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тим-
часово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресо-
ром, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва 
викликає Іванова Сергія Володимировича, 
30.11.1956 р.н., останнє відоме місце про-
живання: АРК, м. Севастополь, вул. Хруста-
лева, 79, кв. 47, в якості обвинуваченого за 
ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному про-
вадженні № 22021011000000047 для участі 
в підготовчому судовому засіданні, яке при-
значене на 22.11.2022 о 14:30 в приміщенні 
суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, зал судового засідання  
№ 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинува-
ченого в судове засідання є обов’язкова. На-
слідки неявки викладені у ст. 139 КПК Укра-
їни.

Голосіївський районний суд міста Киє-
ва викликає Гулевича Юрія Григоровича, 
31.07.1959 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: АРК, м. Сімферополь, вул. Балаклав-
ська, 117, кв. 64, в якості обвинуваченої за 
ч. 1 ст. 111 КК України у кримінальному про-
вадженні № 42016000000002457 для участі 
в підготовчому судовому засіданні, яке при-
значене на 24.11.2022 о 13:15 в приміщенні 
суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, зал судового засідання 
№ 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваче-
ного/ої в судове засідання є обов’язкова. На-
слідки неявки викладені у ст. 139 КПК Укра-
їни.

Голосіївський районний суд міста Киє-
ва викликає СТОЦЬКОГО ОЛЕКСІЯ АРКА-
ДІЙОВИЧА, 25.06.1977 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: АРК, м. Севасто-
поль, вул. Корчагіна, 30, кв. 124, в якос-
ті обвинуваченої за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України у кримінальному провадженні 
№ 42016020420000058 для участі в підго-
товчому судовому засіданні, яке призначе-
не на 24.11.2022 о 13:00 в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника 
Потєхіна, 14-А, зал судового засідання № 1, 
суддя Бушеленко О. В. Явка обвинувачено-
го/ої в судове засідання є обов’язкова. На-
слідки неявки викладені у ст. 139 КПК Укра-
їни.

Голосіївський районний суд міста Києва 
викликає ЯНАКІ МИКОЛУ ЛЕОНТІЙОВИЧА 
02.08.1969 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: АРК, м. Сімферополь, вул. Балаклав-
ська, 41, кв. 8, в якості обвинуваченої за ч. 1 
ст. 111 КК України у кримінальному прова-
дженні № 42016010000000288 для участі в 
підготовчому судовому засіданні, яке при-
значене на 24.11.2022 12:45 в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, зал судового засідання  
№ 1, суддя Бушеленко О. В. Явка обвинуваче-
ного/ої в судове засідання є обов’язкова. На-
слідки неявки викладені у ст. 139 КПК Укра-
їни.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва по-
відомляє, що 23.11.2022 року об 11 год. 
00 хв. буде проводитися підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні 
№42016000000002724 по обвинуваченню Бер-
зіньш Валентини Степанівни, 01.01.1952 р.н., 
обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

В судове засідання викликається обвинува-
чена Берзіньш Валентина Степанівна.

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

7/13 каб. 17. Адреса для листування: 02068,  
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Зяблов Олександр Іванович, 10.10.1965 року народження, у відповідності до ви-

мог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 22022050000002737 від 29.07.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу 
України, тобто в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

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».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Зяблов Олександр Іванович, 

10.10.1965 року народження, останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, пров. Спортивний, буд. 2 В  на 21.11.2022 об 11:00, 22.11.2022 об 11:00 та 23.11.2022 об 
11:00 до будівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання пись-
мового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у кримінальному провадження  
№ 22022050000002737 від 29.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні. 

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

Повідомлення  про зміну раніше повідомленої підозри
м. Харків        11 листопада 2022 року
Лєонов Володимир Сергійович, 06.05.1981 р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 36, 133, 135, 276, 277, 278 КПК 

України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 повідомляється про  зміну раніше пові-
домленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 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 Кон-
ституції України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Лєонов Володимир Сергійович, 06.05.1981  р.н., місце мешкання: вулиця Чоботарська, будинок 37/39, місто Вовчанськ, 

Чугуївський район, Харківська область,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись  17.11.2022; 
18.11.2022; 19.11.2022; об 11 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котля-
ра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кри-
мінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.11.2022 (справа № 761/24006/22, 
провадження № 1-кс/761/13297/2022) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22022000000000120 від 25.03.2022 за підозрою Коваленка Едуарда Володи-
мировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України та Ні-
метуллаєва Рустема Сейтумеровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 111 КК України.

Повідомлення про підозру Семенчеву І. Г.
Семенчеву Ігорю Григоровичу, 02.09.1958 року народження, громадянину України, відповідно до 

ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам в рамках кримінального провадження внесеного, відомості 
про яке 14.09.2022 внесені до ЄРДР за №12022100120000097, повідомляється 06.09.2022 про підозру 
у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-роз-
порядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Ізмайлов Руслан Юрійович, 21.01.1970 р.н., громадянин України, м. Київ, 
вул. Копилівська, 69, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 
18.11.2022 на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисогліб-
ська, 18, м. Київ, для відібрання зразків для проведення експертизи, проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000002824 від 24.12.2015.

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

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

Я, Устименко Костянтин 

Іванович, прошу вважати 

недійсним втрачений атестат 

про середню освіту за номером 

906343, виданий 

26.06.1982 року Боярською 

середньою школою № З.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри
м. Харків                         11 листопада 2022 року
Агафонов Євгеній Костянтинович, 26.12.1996 р.н., громадянин України, на підставі ст. ст. 36, 133, 135, 276, 277, 278 

КПК України, Вам у кримінальному провадженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 повідомляється про  зміну раніше 
повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 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 Кон-
ституції України

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Агафонова Євгенія Костянтиновича, 26.12.1996 р.н., місце мешкання: вулиця Київська, будинок 50-а, місто Вовчанськ, 

Чугуївський район, Харківська область,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись  17.11.2022; 
18.11.2022; 19.11.2022; о 09 год. 00 хв. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розташованого за адресою: вулиця Євгена Котля-
ра, 7, місто Харків (каб. № 6) для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій по даному кри-
мінальному провадженню.

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування  
у кримінальному провадженні № 62022000000000682 від 05.09.2022

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний Бондаренко Сергій Володимиро-
вич, 15.03.1979 року народження, громадянин України, який зареєстрований за адресою: м. Харків бул. Гри-
цевця, буд. 20, кв  83, про те, що 15.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні № 62022000000000682 від 05.09.2022, в якому йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 
41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч.  2 ст. 
121 КК України; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України, завершено. У зв’язку із чим, Ви — Бондаренко 
С. В. та Ваш захисник маєте право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у приміщенні 
Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 523, а також в порядку ч. 6  
ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використову-
вати, як доказ у суді.

Повідомлення 
 про зміну раніше повідомленої підозри

м. Харків          11 листопада 2022 року

Баранник Леонід Леонідович, 25.08.1992 р.н., громадянин України, 
на підставі ст. ст. 36, 133, 135, 276, 277, 278 КПК України, Вам у кри-
мінальному провадженні № 62022170020000132 від 08.03.2022 повідо-
мляється про  зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України  (в редак-
ції із змінами, внесеними згідно із Законами  № 1183-VII від 08.04.2014,  
№ 1689-VII від 07.10.2014, які діяли на момент вчинення злочину).

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

Баранника Леоніда Леонідовича, 25.08.1992 р.н., місце мешкання: ву-
лиця Новоселівська, 23, місто Вовчанськ, Чугуївський район, Харківська 
область,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитись  17.11.2022; 18.11.2022; 19.11.2022; о 10 год. 00 хв. до Друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 
розташованого за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. 
№ 6) для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесу-
альних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Волкова Юлія Олегівна, 09.03.1996 р.н., у відпо-

відності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 62022050020000354 від 
15.07.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, а 
саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатнос-
ті, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом пе-
реходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнно-
го стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Волкова Юлія Олегівна, 09.03.1996 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 17, 18 та 19 лис-
топада 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислока-
цією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000354 від 15.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, 
розташованого у м. Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Воронцова Віталія Вікторівна, 08.02.1985 р.н., у 

відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, Вам повідомля-
ється про підозру у кримінальному провадженні № 62022050020000327 
від 11.07.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зра-
ді, а саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду су-
веренітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздат-
ності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом 
переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнно-
го стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Воронцова Віталія Вікторівна, 08.02.1985 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 17, 18 та 
19 листопада 2022 року о 10:00 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-912-61-62 для проведен-
ня слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 62022050020000327 від 11.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні 
причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 
139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, 
розташованого у м. Краматорську, Дмитро ГНАТУШКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Обуховського Є. А.
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13.10.2022 (справа  

№ 204/8451/22, провадження № 1-кс/204/1943/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №12022050000000643 від 20.07.2022 стосовно  Обуховського Євгена Андрійовича, 
25.12.1993 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Обуховського Є. А. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Обуховський Євген Андрійович, 25.12.1993 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися  21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 09:00 до  слідчого управління Головного управління Наці-
ональної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика буд. 7 
для участі у допиті як підозрюваного, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручені повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального 
акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000643 від 20.07.2022 
за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Кашак П. В.
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13.10.2022 (справа  

№ 204/8198/22, провадження № 1-кс/204/1892/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №12022050000000792 від 21.09.2022 стосовно  Кашак Павла Воло-
димировича, 17.12.1984 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Кашак П. В.  при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кашак Павло Володимирович, 17.12.1984 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися  21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 09:00 до  слідчого управління Головного 
управління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Мандрика буд. 7 для участі у допиті як підозрюваного та проведенні інших слідчих  та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №12022050000000792 від 21.09.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваної Латиш Г. В.
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2022 (справа  

№ 204/8020/22, провадження № 1-кс/204/1835/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні №12022050000000790 від 21.09.2022 стосовно  Латиш Ганни Вікторівни, 09.01.1993 р.н., 
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Латиш Г. В. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Латиш Ганна Вікторівна, 09.01.1993 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися  21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 09:00 до  слідчого управління Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика буд. 7 для учас-
ті у допиті як підозрюваної  та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні №12022050000000790 від 
21.09.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручені повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального 
акту та реєстру матеріалів досудового розслідування  

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про  постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Колеснікова М. П.
Ухвалою слідчого судді  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2022 (справа  

№ 204/8114/22, провадження № 1-кс/204/1847/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №12022050000000793 від 21.09.2022 стосовно  Колеснікова Макси-
ма Петровича, 03.02.1980 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Колеснікова М. П. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Колесніков Максим Петрович, 03.02.1980 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися  21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 о 09:00 до  слідчого управління Головного управ-
ління Національної поліції в Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Мандрика буд. 7 для участі у допиті як підозрюваного та проведенні інших слідчих  та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №12022050000000793 від 21.09.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138, 139 КПК України.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Фтиця Іва-
на Федоровича, 19 січня 1987 року народження, уродженця смт Сар-
тана Маріупольського району Донецької області, громадянина Украї-
ни, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Городня, 3, як обвинуваченого у підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 22022050000002926, яке призначено на 13 
годину 00 хвилин 21 листопада 2022 року.

Справа буде розглядатись в приміщенні Жовтневого районного су-
ду м. Дніпропетровська, який розташований за адресою: м. Дніпро, 
вул. Паторжинського, б. 18А, каб. № 25, під головуванням судді Гон-
чаренко В. М.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційно-
му веб-сайті суду обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поваж-
ної причини більш як два рази) обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального судового провадження.

________________________________________________________

В провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду міста 
Дніпропетровська (49083, м. Дніпро. вул. Новоселівська, 9), перебу-
ває на розгляді кримінальне провадження,  внесене до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань № 12022050000000597, за обвинува-
ченням Якименко Альони Володимирівни у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (справа  
№ 199/8220/22), підготовче судове засідання призначене на  10:30 год. 
23.11.2022 року.

Обвинувачена Якименко А.В., останнє відоме місце проживання: 
Донецька обл., Маріупольський район, смт. Нікольське, вул. Свобо-
ди, 25/34, може отримати копію ухвали про призначення підготовчо-
го судового засідання в суді або ознайомитися з його змістом в Єди-
ному державному реєстрі судових рішень (пошук за номером справи).

Суддя В. Л. Воробйов

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області викликає в 
підготовче судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 28.11.2022 Куш-
ніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року народження, який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце проживання: місто Олексан-
дрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Знам’янського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Знам’янка, Кіровоградська області, вул. Маковського, 30

Суддя Галина БЕРДНІКОВА

Повідомлення зміну раніше повідомленої підозри 
Прилуцьким районним відділом поліції Головного управління Наці-

ональної поліції в Чернігівській області за погодженням з Прилуцькою 
окружною прокуратурою Чернігівської області, відповідно до ст.ст. 42, 111, 
135, 276, 277, 278 КПК України, 11.11.2022 Карпову Олександру Сергійо-
вичу, 15.05.1997 р.н., уродженцю м. Узлова Тульської області Російської 
Федерації, проживаючому за адресою: м. Узлова Тульської області Росій-
ської Федерації, вул. Братів Лапшиних, буд. 11, кв. 2, молодшому сержан-
ту ЗС РФ, перебуваючому на посаді командира відділення — санітара ме-
дичної роти приймально-сортувального взводу відділення збору та ева-
куації поранених 1-го танкового полку 2-ї Таманської мотострілкової ди-
візії (в/ч 58198), у кримінальному провадженні №42022272210000030 від 
28.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2  
ст. 438 КК України (іншому порушенні законів та звичаїв війни, що передба-
чені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому гру-
пою осіб) та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (закінченому замаху на пору-
шення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєд-
наному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб). 

Повний текст повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних право-
порушень та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрювано-
го Карпова Олександра Сергійовича, 15.05.1997 р.н. українською та росій-
ською мовами доступні за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya.

Повідомлення про закінчення досудового розслідування
Прокурор Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області Рубан 

О. Б. повідомляє, що 11.11.2022 досудове розслідування у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за №42022272210000030 від 28.02.2022 за Карпову Олександру Сергійо-
вичу, 15.05.1997 р.н, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
ного ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК Украї-
ни  завершено.

Повістка про виклик 
Карпову Олександру Сергійовичу, 15.05.1997 р.н., що проживає за адре-

сою: м. Узлова Тульської області Російської Федерації, вул. Братів Лапши-
них, буд. 11, кв. 2, Вам необхідно прибути о 10 год. 18.11.2022 року; о 10 
год. 21.11.2022 року до Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської 
області за адресою Чернігівська область, м. Прилуки, вул. 1-го Травня,  
50-А для вручення повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування  у кри-
мінальному провадженні №42022272210000030 від 28.02.2022 за ч. 1 ст. 28 
ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України.

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

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

Прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр РУБАН

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Він-
ниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань №19, 
23 листопада 2022 року о 10 год 30 хв відбудеться підготовче судове 
засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Конова-
лова Андрія Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Конова-
лов Андрій Олександрович 20.09.1986 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Луганська область м. Сведловськ (на даний час Довжанськ) 
вул. Ентузіастів 2.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо завчасно повідомити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання.

Справа розглядається колегією суддів Вінницького міського суду 
Вінницької області під головуванням судді-доповідача Шлапака Д. О.

З 15.11.2022 Головне управління розвідки Міністерства оборони України  
проводить конкурс щодо придбання житла на вторинному ринку:

лот 1 — до 10 (десяти) однокімнатних квартир у місті Київ;
лот 2 — до 61 (шістдесяти однієї) двокімнатних квартир у місті Київ;
лот 3 — до 6 (шести) трикімнатних квартир у місті Київ;
лот 4 — 1 (одна) однокімнатна квартира в місті Одеса та/або на від-

стані до 5 км від межі міста Одеса;
лот 5 — до 3 (трьох) двокімнатних квартир в місті Одеса та/або на 

відстані до 5 км від межі міста Одеса;
лот 6 — до 3 (трьох) трикімнатних квартир в місті Одеса та/або на 

відстані до 5 км від межі міста Одеса.
Стан квартир повинен бути придатний для проживання.
Конкурсна документація розміщена на веб-сайті: gur.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 33, 

понеділок — субота з 9.00 до 17.00, інформація за тел. (044) 4286269.
Строк подання конкурсних пропозицій — до 11.00 год. 26.11.2022.

Тячівський районний суд Закарпатської області, у складі колегії суд-

дів Гримута В. І. (головуючий), Бобрушко В. І. та Сойма М. М., у поряд-

ку ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликає в судове засідання для учас-

ті в судовому розгляді у кримінальному провадженні обвинувачено-

го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2  

ст. 115 КК України, Дячук Івана Михайловича, 19.01.1987 р.н., (останнє 

відоме місце проживання якого м. Рахів, вул.Партизанська, 66, Закар-

патської області), на 11.00 год. 25.11.2022 за адресою м. Тячів, вул .Не-

залежності, 120, Тячівський район, Закарпатська область.

До уваги всіх зацікавлених осіб!

Доводимо до Вашого відома, що єдиним акціонером «Фінлейк Груп 
ЛТД» (Finlake Group Ltd), реєстраційний номер  1687912, юридич-
на адреса — Си Медоу Хауз, Блекбьорн Хайвей (П/С. 116), Роуд Та-
ун, Тортола VG1110, Британські Віргінські Острови (Sea Meadow House, 
Blackburne Highway (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, VG1110, British 
Virgin Islands ) (надалі — «Компанія»), прийнято рішення щодо добро-
вільної ліквідації Компанії від 17.12.2021 року відповідно до розділу 
198(1)(b) Закону БВО про господарські компанії, 2004 та на виконан-
ня норм п. 14 підрозділу 1 розділі XX «Перехідні положення» Податко-
вого кодексу України, із урахуванням роз’яснень, викладених у Наказі 
Міністерства фінансів України від 14.05.2021 № 265.

Згідно із рішенням єдиного акціонера від 17.12.2021 року Лікві-
датором призначено громадянина БВО Найджела Масікота (Nigel 
Massicot). Ліквідатор приймає вимоги кредиторів протягом 21 (два-
дцяти одного) дня із дати публікації цього оголошення за адресою: 
Sage Corporate Consultants Limited, Skelton Baylot, Fish Bay, Road Town,  
Tortola VG1110, British Virgin Islands. 

Особи, що мають відповідні права та/або повноваження, можуть 
ознайомитися із документами щодо ліквідації Компанії, звернувшись 
до Ліквідатора у встановлені строки та у встановленому порядку.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
11.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 

29.03.2022 складено повідомлення про підозру Поповцеву Павлу Ми-
колайовичу, 20.09.1985 р.н., уродженцю с. Велика Знам’янка, грома-
дянину України, українцю, який зареєстрований за адресою: Запорізь-
ка область, с. Велика Знам’янка, вул. Центральна, буд. 9-а, про те, що 
він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України — добровільне зайнят-
тя громадянином України посади в незаконних правоохоронних орга-
нах, створених на тимчасово окупованій території.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Поповцева Павла 

Миколайовича, 20.09.1985 р.н., уродженця с. Велика Знам’янка, грома-
дянина України, українця, який зареєстрований за адресою: Запорізька 
область, с. Велика Знам’янка, вул. Центральна, буд. 9-а, для проведен-
ня слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 10 год. 00 хв. 19.11.2022 
у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ  
в Запорізькій області Олександр ОСИПОВ

Обвинувачений Єрьоменко Олександр Олександрович, 
07.06.1969 р.н., зареєстрований та проживаючий за адре-
сою Луганська область, Новоайдарський р-н, смт. Ново-
айдар, пров. Незалежності, 1 Вам необхідно з’явитися на 
10 год. 15 хв. 24.11.2022, 10 год. 45 хв. 08.12.2022, 14 год. 
45 хв. 09.12.2022 до Ужгородського міськрайонного су-
ду Закарпатської області, що знаходиться за адресою:  
м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Лемак О. В.), для 
проведення підготовчого судового засідання у криміналь-
ному провадженні № 42022132600000066 від 22.04.2022, 
за ознаками складу кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

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

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 24.11.2022 о 15.30 год. в 

приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: вул. Грушевського, 
17 в м. Вінниці в залі судових засідань № 12 відбудеться підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Романенка Романа Едуардовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Романенко Роман Едуардович, 
29.12.1987 р.н., останнє місце проживання якої: вул. Западна, 14 в м. Торез Донецької обл.

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

Справу розглядатиме суддя Бернада Є. В.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу 
Пилипенко Н. М. (м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоємців 
померлого 30 травня 2022 року Мірзояна Артура Аркадійовича, 14 лютого 

1961 р.н. в строк до 30.03.2023 р.
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