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Дитинство, вкрадене війною
ТУРБОТА ПРО МАЙБУТНЄ. Місцева влада, громадські організації та небайдужі громадяни 
Черкащини багато роблять, щоб повернути юним радість життя 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Діти нині дорослішають ра-
но. Війна ж іще більше при-

скорює це. П’ятирічна Галинка, 
йдучи до дитсадка, читає на ав-

томобілі напис про російський 
військовий корабель. Запитує: 
«Мамо, а куди це він має йти?»

Не чую, що саме відповідає їй 
мама, але, гадаю, що її слова не 
зовсім зрозумілі допитливій ді-
вчинці.

«А я своїй дитині дозволила 
говорити цю фразу, — заува-
жила мама 13-річного хлопця. — 
Багато з нас весь березень спіл-
кувалися матюками. Я синові 
дозволила це робити, і коли вже 
стало тихіше в нашому місті, по-

говорила з ним — і все, ми біль-
ше так не розмовляємо». 

Так, війна змушує маленьких 
громадян мислити іншими, зо-
всім не дитячими категоріями. 
Ті ж, яким довелося пережити 
навалу окупантів, невпізнанно 

змінюються. Страх смерті, по-
боювання за близьких, тривож-
ність безслідно не минають. По-
стійна напруга через нерозу-
міння, чого чекати завтра, 
позначається на їхній по-
ведінці. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛАФ ШОЛЬЦ:
«російський президент 

майже самотній у 
світі. У нього немає 
сильних союзників. 
Це найважливіший 
підсумок успішного 

саміту G20». 

Збитки АПК оцінюють 
у 35 мільярдів доларів

РЕПАРАЦІЇ. російське вторгнення в Україну завдало колосаль-
них прямих та непрямих збитків в агросекторі. За попередніми 
оцінками, агросектору завдано прямої шкоди на понад 4 мільяр-
ди доларів США. Непрямі збитки становлять понад 35 мільярдів.

«Із часу попереднього огляду непрямі збитки збільшилися на 
10 мільярдів і сягають 35 мільярдів доларів. Це означає, що агра-
рії не посіяли озимі культури, відповідно не зберуть урожай на-
ступного літа навіть на деокупованих територіях. Ці збитки буде 
зафіксовано», — зазначив перший заступник міністра аграрної 
політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він додав, що на непрямі збитки впливають спричинена обстрі-
лами енергетична криза та ускладнена логістика, що мало на-
слідком зменшення ціни на українську продукцію, тож виробники 
не отримають прибутки. Тому зараз Україна разом з міжнародни-
ми експертами проводить фіксацію доказів злочинів. 

«Ми сподіваємося на позитивне рішення ООН із приводу репа-
рацій. Упевнені, що українським фермерам вдасться компенсува-
ти всі збитки», — додав заступник міністра.

1,66 млрд грн
позики МБРР розподілив Кабінет 

Міністрів на відновлення критичної 
інфраструктури Харкова, Миколаєва, 

Броварів, Кременчука та Житомира 
ГЕОПОЛІТИКА. У підсумковій заяві G20 засуджено війну росії 
проти України. Проте не всі учасники групи пристали на це

Світові лідери закликали 
москву вивести війська  
з України

Канцлер ФРН про те, що абсолютно неприйнятно, щоб 
путін продовжував свою війну в Україні та повітряні 
удари
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МІСЦЕВА ВЛАДА

На Харків чекає 
масштабна реконструкція 
та розширення мережі 
громадського  
транспорту

ІНФРАСТРУКТУРА

Як у Білокриницькій громаді на 
Рівненщині місцеві жителі разом 
з переселенцями випікають хліб 
та діляться ним і добром великих 
сердець 6 

СУСПІЛЬСТВО

На Закарпатті медики 
розпочинають 
благодійний проєкт для 
постраждалих учасників 
нинішньої війни
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

ВІДНОСНО САЛЬДО В.В., ГУБАРЄВОЇ К.Ю., ФІРМАНА В. І.,  
ПРИНЬ О. Г., МІХНЄВА С. Б., ДУБІНІНОЇ Т. В., ГОРЛАЧОВОЇ І. А.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2022 у спра-
ві № 757/31921/22-к надано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000782 
від 21.06.2022 відносно підозрюваних Сальдо Володимира Васильовича, 
12.06.1956 р.н., Губарєвої Катерини Юріївни, 05.07.1983 р.н., Фірмана Ві-
ктора Івановича, 10.03.1970 р.н., які підозрюються у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 28 
ч. 6 ст. 111-1 КК України, а також відносно підозрюваних Принь Олени 
Геннадіївни, 10.08.1968 р.н., Міхнєва Сергія Борисовича, 03.05.1969 р.н., 
Дубініної Тетяни Василівни, 29.08.1972 р.н., Горлачової Інни Анатоліївни, 
19.10.1977 р.н., які підозрюються у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Горлачова Інна Анатоліївна, 19.10.1977 року на-

родження, зареєстрована за адресою: Запорізька обл, Мелітопольський 
р-н, смт. Мирне, вул. Південна, буд. 1Б, кв. 14, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно 
з’явитися 17, 18, 19 листопада 2022 року о 10:00 до прокурора відділу 
Офісу Генерального прокурора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-
615-00-20) каб. № 409 приміщення Офісу Генерального прокурора, що 
знаходиться за адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості 
підозрюваного, а також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Губарєва Катерина Юріївна, 05.07.1983 року наро-

дження, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Маяковського, буд. 101, кв. 10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кри-
мінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 17, 
18, 19 листопада 2022 року о 12:00 до прокурора відділу Офісу Генераль-
ного прокурора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-615-00-20) каб.  

№ 409 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за 
адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Дубініна Тетяна Василівна, 29.08.1972 року наро-

дження, зареєстрована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куй-
бишева, буд. 164/44, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримі-
нального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 17, 18, 
19 листопада 2022 року о 16:00 до прокурора відділу Офісу Генерально-
го прокурора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-615-00-20) каб.  
№ 409 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за 
адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Міхнєв Сергій Борисович, 03.05.1969 року наро-

дження, зареєстрований за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. 
Чорноморська, буд. 28А, кв. 37, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кри-
мінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 17, 
18, 19 листопада 2022 року о 15:00 до прокурора відділу Офісу Генераль-
ного прокурора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-615-00-20) каб. 
№ 409 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за 
адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Принь Олена Геннадіївна, 10.08.1968 року наро-

дження, зареєстрована за адресою: АР Крим, м. Саки, вул. Будівельна, 
буд. 8, кв. 122, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального про-
цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 17, 18, 19 листо-

пада 2022 року о 17:00 до прокурора відділу Офісу Генерального про-
курора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-615-00-20) каб. № 409 
приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за адре-
сою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Сальдо Володимиру Васильовичу, 12.06.1956 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою: Херсоньска обл, м. Херсон, 
вул. Суворова, буд. 36, кв. 28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кри-
мінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 17, 
18, 19 листопада 2022 року о 13:00 до прокурора відділу Офісу Генераль-
ного прокурора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-615-00-20) каб.  
№ 409 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться за 
адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрюваного, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні  № 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причини та наслідки не-
прибуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Фірман Віктор Іванович, 10.03.1970 року наро-

дження, проживаючий за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. 
Ярослава Мудрого буд. 32, кв. 44, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
Кримінального процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 
17, 18, 19 листопада 2022 року об 11:00 до прокурора відділу Офісу Гене-
рального прокурора Моісеєнка Ю. П. (мобільний телефон 095-615-00-20) 
каб. № 409 приміщення Офісу Генерального прокурора, що знаходиться 
за адресою бульвар Лесі Українки, 26а для допиту в якості підозрювано-
го, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42022000000000782 від 21.06.2022. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000782 від 21.06.2022 — прокурор відділу  

Офісу Генерального прокурора Юрій МОІСЕЄНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 
11.11.2022 на підставі ст. 297-4 Кримінального процесуального кодексу 
України надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання стосовно Сороки Олексія Олександровича, 14.06.1976 року наро-
дження, у кримінальному провадження № 22022230000000113 за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК 
України. 

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу  

Л. Г. Прокоф’єва доводить до відома зацікавлених осіб про відкриття 

спадщини після смерті Станіславського Леоніда Павловича, що наро-

дився 10 листопада 1950 року в місті Одесі, який помер 25 лютого 2022 

року. Контактні дані нотаріуса: місто Одеса, вулиця Рішельєвська, 11, 

квартира 13, телефон 0482-33-08-16.

Втрачене службове 
посвідчення діловода № 760/242 

Солом’янського районного 
суду м. Києва дійсного 

до 16.10.2023 року на ім’я 
Племедяле Андрія 

Анатолійовича, 
вважати недійсним.

Після смерті Лясківського 
Анатолія Даниловича 

11.02.1938 р.н., який помер 
27.05.2022 р., відкрилася спадко-
ва справа. Спадкоємцям необхід-

но звернутися до приватного 
нотаріуса Уманського райнот-

округу Черкаської обл. 
Камуз Ю. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ро-
манченка Сергія Григоровича, 21.07.1973 р.н. як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/8802/18 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 01 грудня 
2022 року о 10.00 год. та 15 грудня 2022 року об 11.00 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-

ється належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Кучеренка 
Євгена Олександровича, 04.11.1993 р.н., уродженця м. Харцизьк 
Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адре-
сою Донецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, 44, кв. 63, 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/5637/22 
1-кп/296/761/22 по обвинуваченню Кучеренка Є. О. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в підготовче судове за-
сідання, яке призначено на 01 грудня 2022 р. на 09 год. 00 хв., на 
08 грудня 2022р. на 09 год. 00 хв., на 13 грудня 2022р. на 09 год. 
00 хв. та в судове засідання, яке призначено на 20 грудня 2022р. 
на 09 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
каб. №106.

Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження

Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 
який народився 21 січня 1986 року, мешкає за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 
буд. 81/1, кв. 230 відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться  28.11.2022 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань 
№106 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні в якості обвинува-
ченого.

Суддя Русєва А. С.

Богунський районний суд м. Житомира  
(м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає в 
якості обвинуваченого Михайлова Віталія Во-
лодимировича в судове засідання, яке відбу-
деться 28 листопада 2022 року о 15 год. 30 хв. 
в залі судового засідання 2-Б-1 по криміналь-
ному провадженню за обвинуваченням Ми-
хайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Також повідомляємо, що платником оголо-
шення являється ТУ ДСА України в Житомир-
ській області.

Суддя Інна ЗІНЕВИЧ

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2022 р. № 1008-р 
Київ

Про призначення Козирєва П. Г. 
заступником Міністра з питань реінтеграції  

тимчасово окупованих територій України 
Призначити Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінте-

грації тимчасово окупованих територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2022 р. № 1009-р 
Київ

Про призначення Бородая О. М. 
заступником Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 
— Уповноваженим з питань внутрішньо 

переміщених осіб
Призначити Бородая Олексія Миколайовича заступником Міністра з питань ре-

інтеграції тимчасово окупованих територій України – Уповноваженим з питань вну-
трішньо переміщених осіб.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2022 р. № 1010-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України 

від 6 жовтня 2021 р. № 1219
Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 

1219 «Про будівництво комплексу Посольства України в Турецькій Республіці» (Офі-
ційний вісник України, 2021 р., № 81, ст. 5203), виклавши його текст в такій редакції:

«Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва 
протягом 2021 і 2022 років комплексу Посольства України в Турецькій Республіці 
відповідно до затвердженої проектної документації загальною вартістю 150 133 тис. 
гривень, з них: 

за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету — 110 033 тис. гри-
вень, виділених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 верес-
ня 2022 р. № 793 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету 
для завершення будівництва комплексу Посольства України в Турецькій Республіці» 
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 74, ст. 4505);

за рахунок коштів, що передбачаються Міністерству закордонних справ у загаль-
ному фонді державного бюджету, — 40 100 тис. гривень.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2022 р. № 1012-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли) під час  
участі в антитерористичній операції, 
здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі  
і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та особам, які стали особами  

з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних  

під час участі в зазначених операції  
та заходах

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 32 437,65 тис. гривень для надан-
ня одноразової грошової допомоги членам сімей трьох осіб, які загинули (померли) 
під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федера-
ції у Донецькій та Луганській областях, та сорока чотирьом особам, які стали особа-
ми з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержа-
них під час участі в зазначених операції та заходах.

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

2. Міністерству у справах ветеранів подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству еко-
номіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2022 р. № 1011-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт»  
на Кучеренка І. М.

Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горіл-
чаної промисловості «Укрспирт» на заступника директора зазначеного підприємства 
Кучеренка Івана Миколайовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2022 р. № 1013-р 
Київ

Про включення індустріального парку  
«Еко-смарт індустріальний парк  

«ГАЛІТ» до Реєстру індустріальних 
(промислових) парків

1. Включити до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк 
«Еко-смарт індустріальний парк «ГАЛІТ».

2. Взяти до відома, що:
ініціатором створення індустріального парку є Дрогобицька міська рада;
строк, на який створено індустріальний парк, становить 30 років;
індустріальний парк розміщується на території м. Дрогобича Львівської області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



17 листопада 2022 року, четвер, № 245 www.ukurier.gov.ua 15

ОГОЛОШЕННЯ

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

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає в підготовче судове засідання (провадження  
№ 335/7172/22, 1-кп/335/790/2022) обвинувачену Баран-
ник Олену Юріївну, 06.11.1989 р.н, останнє відоме міс-
це реєстрації та фактичного проживання: вул.Зарічна, 
80, с. Семенівка Пологівського району Запорізької об-
ласті, для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня № 22022080000002022 відносно неї, яке відбудеться 
08.12.2022 року о 10-30 год. за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 107-Б. 

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

Суддя Шалагінова А. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає в судове засідання (провадження №335/5134/22, 
1-кп/335/677/2022) обвинуваченого Сушко Івана Вікто-
ровича, 06.11.1981 р.н., місце реєстрації: Запорізька 
обл., Василівський район, смт Михайлівка, вул. Тінис-
та, 125 для участі у розгляді кримінального провадження   
№ 12022080000000334 від 26.04.2022 за обвинувачен-
ням Сушко І. В. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, яке відбудеть-
ся 30 листопада 2022 року о 10-00 годині за адресою:  
м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

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

Суддя Апаллонова Ю. В.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської 
області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1) перебуває кри-
мінальне провадження 22022130000000200 (номер про-
вадження 1-кп/569/1612/22, справа 569/15404/22) про об-
винувачення Кузнецова Володимира Павловича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті Яковлєв Дмитро Вікторович викликає обвинуваченого 
Кузнецова Володимира Павловича, 01.03.1960 р.н., уро-
дженця с. Павленкове Новопскоського району Луганської 
області, останнє відоме місце проживання: Луганська об-
ласть, м. Новопсков, вул. Пролетарська, буд. 32а/19, у су-
дове засідання, яке визначено судом на такі дати: 30 лис-
топада 2022 року о 10 год. 00 хв., 07 грудня 2022 року о 10 
год. 00 хв., 14 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв., та відбу-
деться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, 
вул. Шкільна, 1).

№ 51-2899км20
Повідомлення

Касаційний кримінальний суд Верхо-
вного Суду повідомляє засуджену Рижо-
ву Ірину Володимирівну, що криміналь-
не провадження за касаційною скаргою її 
захисника Тімашова Андрія Сергійовича 
на вирок Святошинського районного суду 
м. Києва від 11 липня 2019 року та ухвалу 
Київського апеляційного суду від 31 серп-
ня 2022 року призначено до розгляду у 
Верховному Суді (за адресою: вул. Пили-
па Орлика, 4-А, м. Київ, 01043) на 21 груд-
ня 2022 року о 13:00.

Суддя Андрій ЧИСТИК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Дєдух Ольга Петрівна, 18.02.1981 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 

України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 22022260000000032 від 01.06.2022 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто в участі у  терористичній організації та сприянні її діяльності і у державній зраді, а саме діянні, умис-
но вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, дер-
жавній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні іноземній державі 
та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Дєдух Ольга Петрівна, 18.02.1981 р.н., зареєстрована за адресою: м. Єнакієве Донецької 

області, вул. Чубаря, 137, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 21, 22 та 23 листопада 2022 
на «10:00» в каб. №258  до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шев-
ченка, 1-А, м. Чернівці) тел. роб. (0372) 595-440 для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022260000000032 від 01.06.2022 в якості підозрюваної.  Поважні при-
чини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру

Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 07 листопада 2022 ро-
ку у кримінальному провадженні № 42015161010002112 від 19.03.2015, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 
278 КПК України, складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову пі-
дозру Шевчук Тетяні Віталіївні, 31.03.1970 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, яке опубліковано на сайті Офісу Генерального прокурора за посиланням 
https://www.gp.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Шевчук Тетяна Віталіївна, 31.03.1970 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам не-

обхідно з’явитися 21.11.2022 (з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.) до Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Одеса, вул. Мечнікова, 59, р.т. +38(0512)379799) 
для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015161010002112 
від 19.03.2015 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві Євгеній ІВАННІКОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м.Чернівці викликає Та-
ран Оксану Василівну, 26.05.1985 року народження, зареє-
стровану в смт Марківка, квартал Молодіжний, буд. 2А, кв. 
13 Старобільського району, Луганської області, обвинуваче-
ної в кримінальному провадженні № 42022132580000023 від 
07.04.2022 р. за ст. ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

Судове засідання відбудеться 23 листопада 2022 року 
о 10:00 годин за адресою: 58001, м.Чернівці вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваче-
ної Таран Оксани Василівни в засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження остання вважаєть-
ся належним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Танасійчук Н. М.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бо-
родіна Владислава Віталійовича, 26.07.1998 р.н., уроджен-
ця м. Курахове, Мар’їнського р-ну, Донецької області, заре-
єстрованого за адресою: вул. Козацька (колишня назва Ка-
лініна), буд. 23, м. Курахове, Мар’їнського р-ну, Донецької 
області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№296/4588/22 1-кп/296/706/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, в підготовче судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 25 листопада 2022 
року на 09 год. 00 хв. та в судове засідання призначене на 30 
листопада 2022р. на 16 год. 00 хв., в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, каб.106.

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, Автономна 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 29.11.2022 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 провадження, внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015161010001557 від 16.03.2015 року 
у відношенні: Бреєва Григорія Олександровича, 31.01.1979 року народження, обвинувачено-
го 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 непри-
буття підозрюваного передбачені статтею 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                                                                                                          17 листопада 2022 року 

Громадянин України Капля Сергій Олексійович, 07.08.1990 р.н., відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та 
глави 11 КПК України вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні № 42022132580000129 
від 21.09.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин України Капля Сергій Олексійович, 07.08.1990 р.н., зареєстрований за адресою: вул. Покров-

ська, буд. 96а кв. 2, с. Кабичівка Старобільського району Луганської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України вам необхідно з’явитися 21.11.2022 о 10:00 год., 
22.11.2022 о 10:00 год., 23.11.2022 о 10:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Святослава Хороброго, 23 (місце фактичного розташування) для отримання письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінально-
му провадженні № 42022132580000129 від 21.09.2022, допиту в якості підозрюваного, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 16.11.2022 у кримінальному проваджен-

ні № 42022132580000083 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, повідомлено про підозру Лямцева  Сергія Леонідовича, 05.05.1982 року народження, 
громадянина України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Хрустальний, мікрорайон 4, буд. 4 
кв. 31, у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, ство-
рених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого   
ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
розміщуватимуться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: http://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЛЯМЦЕВА С. Л.
Лямцев  Сергій Леонідович, 05.05.1982 року народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, 

м. Хрустальний, мікрорайон 4, буд. 4 кв. 31, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесу-
ального кодексу України викликається на 21.11.2022 о 10:00, на 22.11.2022 о 10:00, на 23.11.2022 о 10:00 до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській  областях 
за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у кримі-
нальному провадженні № 42022132580000083 від 24.06.2022, допиту в якості підозрюваного,  проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Прокурор у кримінальному провадженні — керівник Старобільської окружної прокуратури  
Луганської області Сергій ПОПОВ

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 23.11.2022 ро-
ку об 11-00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: с. Воєводське, Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, 
який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для учас-
ті у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія 
Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, 
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського 
суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-А, головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказану дату та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-

жі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-

редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України,цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, 
свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Перепелиця Галина Миколаївна, 26.09.1984 
року народження, зареєстрована та проживаюча за адресою: Лу-
ганська область, Старобільський район, смт Марківка, вул. Цен-
тральна, б. 146, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України викликається у криміналь-
ному провадженні №22022130000000207 від 10.06.2022 до слід-
чого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях Ярушкевича Сергія Олександровича, за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 
буд. 7 на 21.11.2022 о 12:00, на 22.11.2022 о 12:00, на 23.11.2022 
о 12:00 для проведення слідчих та процесуальних дій, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для  
допиту в якості підозрюваної, у зазначеному кримінальному про-
вадженні.

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

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

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Дудченка Олександра Григорійови-
ча, 01.02.1973 р.н., уродженця та мешканця м. Лу-
ганськ, пров. Геологічний,6, кв.2, як обвинувачено-
го у кримінальному провадженні №296/10944/20 
1-кп/296/40/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, в підготовче судове засідання під голо-
вуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено 
на 30 листопада 2022 року на 15 год. 00 хв. та в 
судове засідання, яке призначено на 06 грудня  
2022 р. на 09 год. 00 хв., в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Удовіченка Олексія Олексійовича, 
26.08.1981 р.н. як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/2603/20 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О. Б. в судові засідання, що відбу-
дуться 01 грудня 2022 року о 14-00 год., 28 грудня 
2022 року о 14.00 год. та 16 січня 2023 року о 14-00 
год. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

сніг

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

їни повідомляю, що 15.11.2022 в кримінальному провадженні внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221070000789 від 
18.10.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким пе-
ребуваючи у смт. Борова Ізюмського району Харківської області, у невста-
новлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця липня 2022 
року, діючи умисно, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці зс 
рф шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися 
на територію України через державні кордони України в Автономній Рес-
публіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Микола-
ївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на 
державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, уста-
нови, організації, військові частини, інші об’єкти, які мають важливе на-
родно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивіль-
ні об’єкти з метою окупації України, добровільно зайняла посаду «завіду-
вача сектором обслуговування громадян смт. Борова відділення пенсійно-
го фонду Ізюмського району Харківської області», незаконно створеної у 
смт. Борова Ізюмського району Харківської області окупаційної адміністра-
ції держави-агресора, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих 
і адміністративно-господарських функцій, зокрема контролювала та орга-
нізовувала роботу «пенсійного фонду смт. Борова Ізюмського району Хар-
ківської області», приймала участь у нарадах у «тимчасовій військово-ци-
вільній адміністрації м. Куп’янськ». На вказаній посаді Фалько О. Г. перебу-
вала до початку жовтня 2022 року. Таким чином Фалько О. Г. підозрюєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення — злочину, передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Фалько Олена Георгіївна, 22.04.1969 р.н., у відповід-

ності до ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 19.11.2022 
о 10 год, 21.11.2022 о 10 год., 22.11.2022 о 10 год. до кабінету № 74 ВП  
№ 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Ба-
лашівський, 12, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а та-
кож вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою з додатками до нього, в рамках кримінального прова-
дження № 12022221070000789 від 18.10.2022 України в якості підозрюва-
ного.

Начальник Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури 
Харківської області  Ігор МОЛОДОВСЬКИЙ

Мільштейн Юлію Михайлівну, 21 жовтня 1972 року народження у строк 
до 06 лютого 2023 року запрошуємо до Третьої дніпровської державної 
нотаріальної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини Міль-
штейна Михайла Михайловича, померлого 6 квітня 2022 року.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: 

Др. Народів, 25/25, м. Кам’янське Дніпропетровської області, видане 

на ім’я Бабенко Т. О., вважати недійсним.

Обвинувачена Поп Т. І., 25.07.1983 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Зарічна, 38А., фактично проживає: РФ, 
м. Москва, вул. Мала Грузинська, будинок 3/9 квартира 77.

Вам необхідно з’явитися на 15 год. 00 хв. 30.11.2022 до Ужгородського міськ-
районного суду (суддя Крегул М. М.) м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для прове-
дення судового розгляду у кримінальному провадженні №22022070000000051, 
за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 КК 
України.

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 КПК України судовий роз-
гляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого.

Обвинувачена Козьменко Н. Л., 08.08.1979 року народження, зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, вул. 
Макарова, 36.

Вам необхідно з’явитися на 15 год. 00 хв. 28.11.2022 до Ужгородського 
міськрайонного суду (суддя Сарай А. І.) м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для 
проведення підготовчого судового засідання у кримінальному проваджен-
ні №22022130000000149, за ознаками вчинення злочину, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повістка 
Про виклик підозрюваного Марушкіна А. С.

Підозрюваний Марушкін Андрій Сергійович, 16.07.1984 р.н., зареє-
стрований та проживає за адресою: Російська Федерація, Новосибір-
ська область, с. Яблунєвка, вул. Озерна, 91, кв. 10, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, 
Вам необхідно з›явитися 21.11.2022 о 09 год. 00 хв. як підозрювано-
му у кримінальному провадженні № 22022000000000533 за ознаками 
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28  
ч. 2 ст. 437 КК України, з метою вручення клопотання про продовження 
строку досудового розслідування 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, що засвідчує особу.

Явка обов›язкова. У разі неявки без поважних причин застосовують-
ся заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального 
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 21.11.2022 
в 09 час. 00 мин. как подозреваемому в уголовном производстве  
№ 22022000000000533 по признакам совершения уголовного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, с 
целью вручения ходатайства о продлении срока досудебного рассле-
дования при осуществлении досудебного расследования к старшему 
следователю по ОВД 2 отдела 3 управления досудебного расследова-
ния Главного следственного управления СБ Украины Дуле Валентине 
Владимировне, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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.

Тростянецький районний суд Сумської області викликає у підготов-
че судове засідання Усталкова Дмитра Олександровича, 20.01.2001 
року народження, громадянина Російської Федерації, зареєстровано-
го за адресою: вул. Молодіжна, 1, кв. 23, с. Сєргєєвка, Большеболдін-
ський район, Нижегородська область Російська Федерація, як обви-
нуваченого у справі № 588/1009/22 провадження № 1-кп/588/131/22 
на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за  
№ 42022202520000221, відносно Усталкова Дмитра Олександровича, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбудеться 30 листопада 2022 ро-
ку о 13 год. 30 хв. (резервні дати засідань: 6 грудня 2022 року о 13 год. 
30 хв., 14 грудня 2022 року о 13 год. 30. хв. та 26 грудня 2022 року о 
13 год. 30. хв.) у приміщенні суду за адресою: вул. Миру, 9, м. Тростя-
нець, Сумська область. 

Суддя Огієнко О. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
відносно якого здійснюється спеціальне судове провадження
Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 року наро-

дження, уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська) буд. 23  
кв. 16, Вам необхідно з’явитися на 08.12.2022 о 13-00 год., 22.12.2022 
об 11-00 год., 18.01.2023 об 11-00 год., 08.02.2023 об 11-00 год., 
13.03.2023 об 11-00 год., 28.03.2023 об 11-00 год., 12.04.2023 об  
11-00 год., 24.04.2023 об 11-00 год., 15.05.2023 об 11-00 год., 
25.05.2023 об 11-00 год., 05.07.2023 об 11-00 год., 25.07.2023 об  
11-00 год. до Зарічного районного суду м.Суми, вул. Академічна, 13, 
каб. 508, 5 пов. для проведення судового засідання у складі голову-
ючого судді Сорока М. Р. відносно Вакал Максима Анатолійовича за  
ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Вакал М. А. обов’язкова. У разі неявки Вакал М. А. до 
суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змітом, а кримінальне про-
вадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Повістка  
про виклики підозрюваного

У зв’язку із завершенням спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015150410001243 від 23.02.2015 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України 
підозрюваному Павлову Юрію Вікторовичу, 02.06.1983 р.н., який проживає за 
адресою — Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул. Жовтневої революції, 37, кв. 
55, необхідно з’явитися 21.11.2022 о 10:00 год. до Миколаївської спеціалізова-
ної прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону за адресою 
— Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Нікольська, 18а, каб. 5, для вручення 
повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог 
ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме — для надання 
доступу до матеріалів кримінального провадження.

Також, підозрюваному Павлову Ю. В. необхідно з’явитись 22.11.2022 о 
10:00 год. до Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та обо-
ронній сфері Південного регіону за вищевказаною адресою для вручення об-
винувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання 
розписки про їх отримання.

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

Повний текст Повістки про виклик розміщуватиметься 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).

Старший слідчий-криміналіст Першого СВ  
(з дислокацією у м. Миколаєві)ТУ ДБР, розташованого  

у м. Миколаєві Сергій МАТВІЄНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про надання дозволу на здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси 

від 15.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22022230000000447 
від 06.10.2022 за підозрою Савіної Олени Вікторівни, 04.02.1972 р.н., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та 
ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Савіної О. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Громадянка України Савіна Олена Вікторівна, 04.02.1972 р.н., уро-

дженка м. Нова Каховка Херсонської області, адреса проживання/ре-
єстрації: м. Херсон, смт. Камишани, вул. Шевченка, 17, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
24.11.2022 о 12 год. 00 хв. як підозрюваній у кримінальному прова-
дженні №22022230000000447 від 06.10.2022 за підозрою у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1  
ст. 111-2 КК України під час здійснення спеціального досудового роз-
слідування до найближчого територіально розташованого органу 
Служби безпеки України, для завершення спеціального досудового 
розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального акту з 
додатками. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбуття 
на виклик зазначені в ст.ст. 138, 139 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик Сорокіна М. І.

Громадянин України Сорокін Максим Іванович, 01.02.2003 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Савченко, буд. 11,  
кв. 30.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 23 лис-
топада 2022 року о 10.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 309 
слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області до слідчого в ОВС Дуди 
Степана Степановича, за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бан-
дери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій, зокрема, для вручення письмового повідомлення про 
підозру та допиту у якості підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 22022210000000007 від 28.03.2022, за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі не прибуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-

ні № 42016000000003328 за підозрою Переверзєвої Галини Семенівни, 

02.01.1949 року народження у вчиненні кримінального правопорушен-

ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказа-

ної особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну рані-

ше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розсліду-

вання іншій стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, 

пропонуємо підозрюваній Переверзєвій Галині Семенівні, 02.01.1949 

р.н., прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Се-

вастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 18 листопада 2022 

року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесуальних дій.
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