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

Про що свідчить депозитно-кредитне пожвавлення
ГРОШІ.  «Урядовий кур’єр» аналізує дії банків, які значно збільшили ставки за вкладами  
і позиками для населення та бізнесу

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно деякі банки по-
чали підвищувати відсо-

ткові ставки за депозитами та 
кредитами для населення і біз-

несу. Ці показники, особливо 
за вкладами, порівняно з дово-
єнними тепер стали відчутно 
більшими.

«Урядовий кур’єр» вирішив 
з’ясувати причини і наслідки та-
кого пожвавлення. 

Першими з-поміж фінустанов, 
у яких експерти помітили зрос-
тання відсотків за вкладами на-
селення, стали ПУМБ, «Альфа-
банк», Таскомбанк та Укргазбанк. 
Деякі з них  зробили це для стро-
кових і безстрокових депозитів.

ПУМБ підвищив ставки на 
всі види вкладів, крім безстро-
кових. Якщо взяти за критерій 
гривневий вклад на рік, то спо-
стерігаємо підвищення став-
ки депозиту в період із 5 верес-
ня по 14 листопада з 12 до 16%. 

Якщо взяти вклад на три міся-
ці, то також спостерігаємо під-
вищення відсоткової ставки з 
10 до 13%. Ставку в ПУМБ було 
також збільшено на стро-
кові депозити тривалістю 
шість і дев’ять місяців.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЕНТОНІ БЛІНКЕН:
  «Хоч яким би був його 

остаточний висновок, 
ми вже знаємо сторону, 

яка несе кінцеву 
відповідальність за цей 
трагічний інцидент — 

це  Росія».

Малайзійський Boeing-777 
збив російський «Бук»

ФЕМІДА. Суд у справі MH17 підтвердив, що літак «Ма-
лайзійських авіаліній» було збито із зенітно-ракетного 
комплексу «Бук». Про це повідомляє власний кореспондент 
Укрінформу в Гаазі.

«Суд вважає, що збиття MH17 сталося внаслідок запуску 
ракети з «Бука» поблизу смт Первомайське», — заявив го-
ловуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

За його словами, суд вважає докази дуже переконливи-
ми.

«Суд вивчив фотографії з Тореза, заяви свідка М18, су-
путникові знімки, перехоплені розмови, фото та відео, а та-
кож висновки експертів щодо осколків, вилучених із тіл за-
гиблих і літака, — це все засвідчує, що MH17 справді було 
збито ракетою з «Бука», — сказав Гендрік Стейнгаюс.

Він зазначив, що наявні неспростовні докази того, що ро-
сія мала повний контроль над бойовиками.

Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що лі-
так було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який 
належить 53 зенітно-ракетній бригаді протиповітряної обо-
рони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

200 409 шлюбів 
зареєстрували в Україні за 2022 рік. 

Упродовж року народилося  
183 105 малюків

У ДІАЛОЗІ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив  
з бізнесом та експертами нинішні виклики та побудову нової 
економіки країни

Україна вистояла. 
Переможе. 
Відновиться 

Держсекретар США щодо розслідування падіння ракети 
в Польщі 
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4 «Урядовий кур’єр» нагадує: 
педагогів, які погодилися 
співпрацювати з окупантами і вести 
«уроки любові до росії», очікує 
кримінальна відповідальність 

ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ

6 
ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Деякі питання виконання Закону 
України «Про соціальний і правовий захист осіб, 
стосовно яких встановлено факт позбавлення 
особистої свободи внаслідок збройної агресії 
проти України, та членів їхніх сімей»
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оболонський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шепетіло В’ячеслава Юрійови-
ча, 14.12.1989 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Гагаріна, 28, кв. 2, м. Сімферополь, 
АР Крим) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, 
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 24 листопада 2022 
року о 14:00.  Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Оболонського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, зал судових засі-
дань № 6, під головуванням судді Касьян А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Гуріну Ольгу Валеріїв-
ну, 30.03.1970 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002453 відносно Гуріної О. В., обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, та повідомляє, що судовий розгляд відбу-
деться 23.11.2022 о 10:00 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: 03148, 
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. Суддя Святошин-
ського районного суду м. Києва Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Святошинський районний суд м. Києва викли-

кає в якості обвинуваченого Нехороших Дениса Юрі-

йовича, який народився 15.03.1980 р., у підготов-

че судове засідання у кримінальному провадженні  

№ 62022000000000092, внесене до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 07.02.2022 р. стосовно Нехо-

роших Дениса Юрійовича, обвинуваченого у вчинен-

ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  

ст. 111, ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України, 

яке відбудеться 25.11.2022 р. о 12:00 у приміщенні 

Святошинського районного суду міста Києва, що за 

адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя В. М. Кравець

В провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Лобова Романа Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 438 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22021011000000053 від 
17.11.2021 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться: 24 лис-
топада 2022 року о 10:00  у приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31А, каб. №611.

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

Суддя А. В. Кваша

Оболонський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Кулішова Андрія Сергійовича, 01.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Бородіна, 2, кв.126, м. Сімферополь, АР Крим) у 
вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни в підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 
листопада 2022 року о 16:00. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбу-
деться в приміщенні Оболонського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 
2є, зал судових засідань №15, під головуванням суд-
ді Касьян А. В. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися зa відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Федорова Дмитра Мико-
лайовича для розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за №62022000000000624 
відносно Федорова Дмитра Миколайовича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
24.11.2022 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Я.Коласа, 27-А, каб. 217.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а розгляд 
кримінального провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя А. В. Гаврищук

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42017010000002193 від 17.11.2017 ро-
ку, відносно Сумуліді Миколи Георгійовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у порядку спеціального судового прова-
дження, та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 24.11.2022 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. ЯКУБА КОЛАСА, 27-А, каб. 401-402.

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

Суддя В. О.Жмудь

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м, Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1803/2022  за обвинуваченням Кулі-
шова А. С. за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за 
№42016000000002618 від 28.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 24.11.2022 року о 10 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул, Дегтярівська, 
31 А, каб. №610  

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

Суддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/2010/2022 за обвинуваченням від-
носно Мурашко Артема Сергійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України (в редакції 
Закону України №2341-14 від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, 
ч. 2 ст. 365 КК України ( в редакції Закону України №3207-VI від 07 квіт-
ня 2011 року), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст.366 КК України (в редакції За-
кону України №3207-VI від 07 квітня 2011 року), ч.2 ст.384 КК України  
(в редакції Закону України №3207-VI (3217-17) від 07 квітня 2011 року зі 
змінами)., згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42018000000002862 розгляд якого здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий роз-
гляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
01.12.2022 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, каб. 
№501, в яке викликається обвинувачений Мурашко Артема Сергійовича, 
який проживає за адресою: м. Київ, пров. Будівельників, буд. 9 , кв. 6, 
кім. 20.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Діденка Дениса Олек-

сандровича, що судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 42016100000002459 від 20.09.2016 р. за обвинуваченням Діденка Де-
ниса Олександровича, 14.06.1978 р.н. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, яке відбудеться об 11 го-
дині 00 хвилин 24 листопада 2022 року та о 10 годині 30 хвилин 29 лис-
топада 2022 року, у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 13, головуючий суд-
дя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Діденко Денис Олек-
сандрович.

Одночасно просимо роз’яснити , що згідно ст. 139 КПК України ухи-
лення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два ра-
зи) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний роз-
шук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій тери-
торії України, території держави, визнаної Верховною Радою України дер-
жавою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове 
засідання Заболотну Наталію Миколаївну, 21.07.1973 року народжен-
ня, громадянку України, уродженку м. Сімферополя, АР Крим, яка заре-
єстрована та проживає за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Фрунзе, буд. 15, кв. 7А, як обвинувачену у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у криміналь-
ному провадженні №42016000000002421, справа №760/10036/22, про-
вадження №1-кп/760/2309/22, яке відбудеться 25 листопада 2022 року 
о 15:45 в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку +380954244901.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст. ст. 139, 140, 323 КПК 

України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачено ст. 
138 КПК України.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Повістка про виклик до суду
Шевченківський районний суд міста Києва викликає у судове засідан-

ня обвинуваченого Єфремова Олексія Михайловича, 26 березня 1972 ро-
ку народження, у кримінальному провадженні № 22022000000000328, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2022 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 22 листо-
пада 2022 року в приміщенні суду за адресою: каб. № 710, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, Київ.

       Суддя О. С. Чайка

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Шевченківський районний суд міста Києва викликає у підготовче судо-

ве засідання обвинувачену Рибіну Світлану Анатоліївну, 12.04.1968 р.н. у 
кримінальному провадженні № 42016000000002837, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 24 листопада 2022 року в примі-
щенні суду за адресою: каб. № 710, вул. Дегтярівська, 31-А, Київ.

Суддя О. С. Чайка        

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 24.11.2022 року 

о 09 год. 30 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні №42022102020000048 по обвинуваченню Трульова Юрія Валерійо-
вича, 05.06.1973 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1  КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Трульов Юрій Валерійович.
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 каб. 17. Адреса для листу-

вання: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.
Суддя Скуба А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається 
громадянин України Пілавов Павло Арістійович, 17.02.1969 р.н., 
зареєстрований та проживаючий за адресою: м. Луганськ, вул. 
Сосюри, буд. 28 на 22.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 23.11.2022 
о 10 год. 00 хв., на 24.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 
7, для вручення письмового повідомлення про підозру, допи-
ту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22022130000000636 
від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані 
у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість засто-
сування приводу та здійснення спеціального досудового розслі-
дування.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідо-
мляю, що 18.11.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
12.09.2022 за № 22022000000000482 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111  КК України, складено письмове повідо-
млення про підозру Райчеву Михайлу Улляновичу, 13.03.1973 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, 
тобто у державній зраді у формі – наданні представникам іноземної держа-
ви — Російській Федерації, допомоги в проведенні підривної діяльності про-
ти України, в умовах воєнного стану.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Райчев Михайло Уллянович, 13.03.1973 р.н., громадянин України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі - КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 21, 22 та 23 лис-
топада 2022 року до слідчого у кримінальному провадженні Панова Я. С. до 
приміщення Служби безпеки України, розташованого за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 33 для допиту у якості підозрюваного в межах кримі-
нального провадження № 22022000000000482 від 12.09.2022.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                                                                  18 листопада 2022 року 
Громадянин України Журавльов Руслан Борисович, 19.11.1979 р.н., від-

повідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України вам повідо-
мляється про підозру в кримінальному провадженні № 42022132580000128 
від 21.09.2022 у добровільному зайнятті громадянином України посади, 
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-гос-
подарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасо-
во окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-
агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Журавльов Руслан Борисович, 19.11.1979 року на-

родження, зареєстрований за адресою: квартал Молодіжний, буд. 12 кв. 
11, смт Марківка, Старобільського району Луганської області, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодек-
су України вам необхідно з’явитися 22.11.2022 о 10:00 год., 23.11.2022 
о 10:00 год., 24.11.2022 о 10:00 год. до слідчого відділу  3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевчен-
ка, буд. 7 (місце фактичного розташування) для отримання письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000128 від 21.09.2022, допиту в якості підозрюваного, а та-
кож проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу 
України.

Прокурор Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури 
Луганської області Тетяна ХАРАБАРА

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин російської федерації Антонов Антон Юрійович, 

15.05.1990 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, Кримінального процесуального кодексу України Вам не-
обхідно з’явитися 21 та 22 листопада 2022 року о 10:00 год. у 
приміщення Головного слідчого управління Національної полі-
ції України за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 
51, каб. №7, тел.(факс). (0629) 51-98-23 для вручення обвину-
вального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження  
№ 42022000000000437. Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального проце-
суального кодексу України.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурор  
Юрій НИКИФОРЕНКО
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Кіровський районний суд м. Кіровограда викликає в підготовче судове засідання, призначе-
не на 10 год. 00 хв. 07.12.2022 Кудаєву Оксану Сергіївну. 12.02.1985 року народження, яка об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 ч. 7 КК України. 
Останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Щастинський р-н, смт Станиця Луганська, 
вул. Кірова, 4-А. Судове засідання відбудеться в приміщені Кіровського районного суду м. Кі-
ровограда за адресою: м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 7. Явка до суду є обов’язковою. 
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого до су-
ду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження

Суддя І. В. Загреба

Кіровський районний суд м. Кіровограда викликає в підготовче судове засідання, призна-
чене на 14 год. 00 хв. 05.12.2022 Подольського Володимира Володимировича, 20.05.1987 ро-
ку народження, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень., передбачених 
ст. 111-1 ч. 5 КК України. Останнє відоме місце проживання: Луганська обл.. Шастинський р-н, 
смт. Новоайдар. пров. Дружби, 3. Судове засідання відбудеться в приміщені Кіровського район-
ного суду м Кіровограда за адресою: м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 7. Явка до суду 
є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвину-
ваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя І. В. Загреба

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій  

серія УБД № 118341, 

видане 07.06.2016 

Стецюку Олегу Юхимовичу, 

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Мі-
рошниченка Олександра Валерійовича, 16.09.1984 року народження, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в судове засідання викликається Мірошниченко Олександр Валерійович, 16.09.1984 року 
народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 25 листопада 2022 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням судді Застрожнікової К. С.

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

Можелянському Віктору Анатолійовичу, 10.05.1964 

р.н., необхідно прибути 24 листопада 2022 року на 10 

год. 00 хв. до Деснянського районного суду м. Києва 

за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал №1 

(головуючий суддя Бабайлова Л. М.) для участі в під-

готовчому судовому засіданні у справі №754/4075/22 

за його обвинуваченням у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК Укра-

їни.

Повістка про виклик  
до суду у кримінальному провадженні

Суддею Гречаною С. І. до Печерського районного 
суду міста Києва на 9 годину 30 хвилин 22.11.2022 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, викли-
кається обвинувачений Проскурін Роман Вячеславо-
вич (проїзд. Стадіонний, буд. 4/4, кв. 25, м. Харків) у 
справі: обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні № 62022000000000241 від 05.05.2022 за об-
винуваченням Проскуріна Р. В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянин України Радіонов Вадим Ві-
кторович, 03.05.1969 р.н., о 10 годині 00 хвилин на 
22.11.2022, 23.11.2022, 24.11.2022 до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, пл. Шевченка, 7 (фактичне розташування), для 
вручення письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному про-
вадженні № 22022130000000386 від 22.08.2022, до-
питу у якості підозрюваного, а також проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кри-
мінальному провадженні.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянка України Юр’єва Олена Олек-
сандрівна, 02.01.1995 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Луганська обл., м. Сватове, вул. Зоряна, буд. 8 
на 22.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 23.11.2022 о 10 год. 
00 хв., на 24.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення письмово-
го повідомлення про підозру, допиту як підозрюва-
ної, проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22022130000000274 
від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянка України Шуліка Дар’я Михай-
лівна, 31.10.1997 року народження, зареєстрована за 
адресою: Луганська область, Старобільський район, 
с. Семикозівка, вул. Щорса, буд. 26а, на 10 годину 
00 хвилин 22.11.2022, 23.11.2022 р.н., 24.11.2022 до 
слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях  за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 (фактич-
на адреса), для вручення повідомлення про підозру, 
допиту у якості підозрюваної, проведення інших слід-
чих та процесуальних дій, у кримінальному прова-
дженні №22022130000000398 від 26.08.2022 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України ви-
кликається громадянка Пяташ Ольга Миколаїв-
на 10.09.1972 року народження, 22.11.2022 о 10.00, 
23.11.2022 о 10:00, 24.11.2022 о 10.00 до Щастин-
ської окружної прокуратури Луганської області за 
адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 5а, для отримання у кримінальному 
провадженні № 42022132600000095 від 02.09.2022 
письмового повідомлення про підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, а також допиту як підозрюваної, 
для проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик вказані у  ст.ст. 138, 139 Кримінального про-
цесуального кодексу України.

Поштова скринька для зв’язку: shchastia2021@ukr.net. 
Прокурор у кримінальному провадженні —  
заступник керівника Щастинської окружної  

прокуратури Луганської області Максим ЧУДНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Селіхов Олександр Вікторович, 26.10.1977  року народжен-

ня, повідомляється, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 
18.11.2022 (справа № 201/9029/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня (in absentia) у кримінальному провадженні № 42022132600000099 від 19.09.2022 стосовно Селіхо-
ва О. В., який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СЕЛІХОВА О. В.
Селіхов Олександр Вікторович, 26.10.1977 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 

137 КПК України викликається на 23.11.2022 на 10:00 годину до Щастинської окружної прокуратури 
Луганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивниць-
кий Кіровоградської області для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42022132600000099 від 19.09.2022, допиту як підозрюваного, повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження і ознайомлення з ни-
ми, отримання обвинувального акту з додатками.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.
Електронна пошта для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  

№ 42022132600000099 від 19.09.2022 за підозрою Селіхову О. В.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Селіхов Олександр Вікторович, 26.10.1977 

року народження, про те, що 23.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42022132600000099 від 19.09.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, буде завершено та обвинувальний 
акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування, для чого необхідно прибути 23.11.2022 до Щастинської окружної прокуратури Лу-
ганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький 
Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинува-
чення наявні матеріали, які плануєте використовувати як доказ у суді.

Прокурор групи прокурорів 
у кримінальному провадженні — заступник керівника Щастинської окружної  

прокуратури Луганської області Максим ЧУДНОВ

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Тішеніна Андрія Вячеславовича, 21.05.1981 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка 
Крим, м. Сімфереполь, смт Гресівський, вул. Енергетиків,6/13.
кв.21) у вчиненні кримінального правопорушення передбачено-
го ч. 1 ст. 438 КК України  у судове засідання, яке відбудеться 
23 листопада 2022 року об 11 год. 00 хв. 

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. Слухання криміналь-
ного провадження відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 
21, каб. 212, під головуванням судді  Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Алтуніна Олександра Віталійовича, 14.09.1981 року наро-
дження (місце реєстрації: АР Крим, м. Ялта, вул. Українська, 7А) 
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 24 лис-
топада 2022 об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. Слухання криміналь-
ного провадження відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 
21, каб. 313, під головуванням судді Казмиренко Л. B.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якос-
ті обвинуваченої Єрохіну Ірину Валеріївну для розгляду кри-
мінального провадження з дозволом на здійснення спе-
ціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 62022080030000021 від 09.02.2022, матеріали якого виді-
лено з кримінального провадження № 42015000000001289 від 
26.06.2015, відносно Єрохіної Ірини Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 28.11.2022 
на 10 год. 20 хв. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Шамбазова Артура Рінатовича, 22.05.1985 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Училищна, 38, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушення перед-
баченого ч. 1 ст. 438 КК України  у судове засідання, яке відбу-
деться 23 листопада 2022 року об 11 год. 00 хв.

 Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. Слухання криміналь-
ного провадження відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 
21, каб. 212,  під головуванням судді  Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 25 листопа-
да 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 504, обвинувачену Бортнік Катерину Валеріївну, 12 
грудня 2001 року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42022100000000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 05 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

Суддя Євген МАРТИНОВ

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Дмитрієва 
Тимофія Михайловича, 29.01.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Репіна, 4, кв. 42, м. Севастополь) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України  у судове засі-
дання, яке відбудеться 23 листопада 2022 року о 09 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 212, під головуванням судді  Кітова О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Носатова Олексан-
дра Михайловича, 27.03.1963 р.н., (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Фадєєва, 22/29, м. Севастополь, АР Крим), який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні №22018011000000012, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 10 годині 30 хви-
лин 23 листопада 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного ого-
лошення, обвинувачений вважається таким, що належним чином повідо-
млений про місце і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здійснений в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 24 листопада 2022 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 507 обвинуваченого Топалова Андрія Юрійовича в рамках криміналь-
ного провадження № 42018000000000066 від 12 січня 2018 року, за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченими ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 256 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. 

Суддя В. В. Тарасенко

Шевченківський районний суд м.Києва викликає Кошана Максима Олек-
сандровича, 23 листопада 1997 р.н., в якості обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальному провадженню № 42022100000000179, внесено-
му до ЄРДР 09.05.2022 року відносно Кошана Максима Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України. Одночасно повідомляємо, що судом призначено судове засідання 
на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Кошану Максиму Олександровичу за ч. 7 ст. 111-1 
КК України у відкритому судовому засіданні на 13 годину 00 хвилин 25 лис-
топада 2022 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинувачено-
го Кошана Максима Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Суддя В. В. Бугіль

Дарницький районний суд м. Києва викликає Белоусова Едуарда Феліксови-
ча, 27.07.1958 р.н., (який зареєстрований та проживає за адресою: вул. Блюхе-
ра, буд. 21, кв. 65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна), обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, призначене 23 листопада 2022 року о 09 год. 
45 хв.,

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

УХВАЛА
07 листопада 2022 року
м. Київ
справа №260/3564/22
адміністративне провадження №Пз/990/4/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
головуючого — Уханенка С. А.,
суддів — Кашпур О. В., Мацедонської В. Е., Радишевської О. Р., Шевцової Н. В.,
перевірив матеріали подання Закарпатського окружного адміністративного суду щодо відкриття прова-

дження у зразковій справі №260/3564/22 за позовом ОСОБА_1 до Державної судової адміністрації Украї-
ни, Територіального Управління Служби судової охорони у Закарпатській області, за участю третьої особи - 
Служби судової охорони — про визнання дій протиправними і зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:
У вересні 2022 року ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Територіального Управ-

ління Служби судової охорони у Закарпатській області (далі - ТУ ССО у Закарпатській області), в якому про-
сив: визнати протиправними дії відповідача щодо ненарахування та невиплати йому додаткової винагороди, 
передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат 
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєн-
ного стану» (далі — постанова  КМУ №168); зобов`язати ТУ ССО у Закарпатській області здійснити нараху-
вання та виплатити йому суми такої винагороди, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду від 23 вересня 2022 року відкрито прова-
дження у справі за позовом ОСОБА_1 до ТУ ССО у Закарпатській області про визнання дій протиправними 
і зобов`язання вчинити певні дії. Цією ж ухвалою залучено Державну судову адміністрацію України в якості 
співвідповідача, а Службу судової охорони в якості третьої особи без самостійних вимог.

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло подання Закарпатського 
окружного адміністративного суду щодо вирішення питання про відкриття провадження у зразковій спра-
ві №260/3564/22, у якому суд просить Верховний Суд розглянути зазначену справу, як суд першої інстанції, 
з ухваленням зразкового рішення.

Подання обґрунтоване тим, що у провадженні Закарпатського окружного адміністративного суду пе-
ребувають справи №№260/3598/22, 260/3568/22, 260/3599/22, 260/3600/22, 260/3610/22, 260/3612/22, 
260/3614/22, 260/3620/22, 260/3621/22, 260/3632/22, 260/3633/22, 260/3637/22, 260/3650/22, 260/3661/22, 
260/3666/22, 260/3667/22, 260/3671/22, 260/3680/22, 260/3684/22, 260/3697/22, 260/3703/22, 260/3704/22, 
260/3714/22, 260/3716/22, 260/3740/22, 260/3758/22 за позовами співробітників територіального органу 
Служби судової охорони України, відповідачами у яких є однакові суб`єкти владних повноважень, а спори 
виникли щодо застосування положень постанови  КМУ №168.

Такі обставини, на думку Закарпатського окружного адміністративного суду свідчать про те, що адміні-
стративна справа №260/3564/22 та вище перелічені справи є типовими адміністративними справами, оскіль-
ки відповідачем у яких є один і той самий суб`єкт владних повноважень, спір у яких виник з аналогічних 
підстав, у відносинах, що регулюються нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Так, за визначенням, наведеним у пункті 21 частини першої статті 4 КАС України типові адміністративні 
справи - це адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий суб`єкт владних повноважень (йо-
го відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюють-
ся одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Особливості провадження у зразковій справі визначені статтею 290 КАС України.
Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, у якій надійшло подання про її розгляд як 

зразкової, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунк-
том 21 частини першої статті 4 КАС України за таких підстав:

позивачами у них є співробітники Служби судової охорони;
відповідачем у них є один і той самий суб`єкт владних повноважень — територіальний орган Служби су-

дової охорони України (ТУ ССО у Закарпатській області);
спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що виникли внаслідок бездіяльності відповідача нарахува-

ти та виплатити додаткову винагороду, передбачену постановою КМУ №168;
позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати проти-

правною бездіяльність ТУ ССО у Закарпатській області щодо ненарахування та невиплати додаткової щомі-
сячної винагороди у розмірі, встановленому постановою КМУ №168 та зобов`язати ТУ ССО у Закарпатській 
області нарахувати і виплатити таку винагороду, починаючи з 24 лютого 2022   року.

Відповідно до частини п`ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд 
вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, 
визначених цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження визначено у статті 262 
Кодексу адміністративного судочинства України. За частиною п`ятою цієї статті суд розглядає справу в по-
рядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за 
відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи 
суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховно-
го Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду 
рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

Керуючись статтями 258-262, 290 КАС України, Суд
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Державної судо-

вої адміністрації України, Територіального Управління Служби судової охорони у Закарпатській області, за 
участю третьої особи — Служби судової охорони — про визнання дій протиправними і зобов`язання вчи-
нити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п`яти 
суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 06 грудня 2022 року  в приміщен-
ні суду за адресою: вул. Князів Острозьких, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують об-
ставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання 
(надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу з дня вручення копії цієї ухвали не пізніше 15 дня з 
дня її отримання.

5. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду за-
перечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і дода-
них до них доказів позивачу.

6. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення 
повинні відповідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 КАС України.

7. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за 
адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

8. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

9. Роз`яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належ-
ним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Головуючий:                                                                                             С. А. Уханенко
Судді:                                                                                                      В. Е. Мацедонська
                                                                                                        О .В. Кашпур
                                                                                                       О. Р. Радишевська
                                                                                                       Н. В. Шевцова

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Дем’яненко Віталій Олександрович, 01.09.1994 р.н., у відповідності до ви-
мог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у  кримінальному провадженні за 
№42015130610000151 від 12.06.2015  року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Рябуха В’ячеслав Павлович, 27.05.1975 року народження, у відповідності до ви-
мог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42015130610000175 від 27.05.2015 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 Кримінального кодексу України,  а саме дезертирстві.

Громадянин України Циркуленко Дмитро Васильович, 17.05.1990 року  народження, у відповідності 
до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні  № 42015130610000140  від 07.05.2015 року у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України, а саме самовільному залишенні  військової частини або місця 
служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць.

Громадянин України Севастьянов Віталій Анатолійович, 16.04.1990 року народження, Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 42015130610000141 від 07.05.2015 року у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України, а саме дезертирстві.

Громадянин України Андрійченко Денис Анатолійович, 04.07.1982 року народження, Вам повідомляється 
про підозру у кримінальному провадженні № 42015270270000034 від 03.12.2015 року у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, а саме самовільному зали-
шенні  військової частини або місця служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин вчи-
нені в умовах особливого періоду.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 21, 22 та 23 листопада 2022 року на 09:00 год. 
до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) для вру-
чення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту в якості підозрюва-
ного та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні в якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку)  
лейтенант Державного бюро розслідувань Альона КОРОЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Громадянин України Кирилов Дмитро Валерійович, 07 листопада 1978 року народження, у відповідності до вимог 

ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному 
провадженні за № 42015130610000006 від 06.01.2015, за ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні 
з метою ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кирилов Дмитро Валерійович, 07 листопада 1978 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 

133, 135 Вам необхідно з’явитися  22, 23 та 24 листопада 2022 року на 13:30 год. до Другого слідчого відділу (з дис-
локацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську  (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про під-
озру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015130610000006 
від 06.01.2015, в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 КПК України.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Глущенко Олександр Миколайович, 01.05.1974 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 

111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному про-
вадженні за № 42015130610000008 від 14.01.2015, за ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з 
метою ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Глущенко Олександр Миколайович, 01.05.1974 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 Вам необхідно з’явитися 22, 23 та 24 листопада 2022 року на 12:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією 
у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру та повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015130610000008 від 14.01.2015, в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Бушля Валерій Вікторович, 20 квітня 1979 року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 

135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному прова-
дженні за № 42015130610000009 від 14.01.2015, за ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з ме-
тою ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бушля Валерій Вікторович, 20 квітня 1979 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 

Вам необхідно з’явитися 22, 23 та 24 листопада 2022 року на 12:30 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську  
(м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру та повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015130610000009 від 14.01.2015, в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Задворний В’ячеслав Володимирович, 20 березня 1984 року народження, у відповідності до ви-

мог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кримі-
нальному провадженні за № 42015130610000010 від 14.01.2015, за ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто 
нез’явленні з метою ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Задворний В’ячеслав Володимирович, 20 березня 1984 року народження, відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 22, 23 та 24 листопада 2022 року на 13:00 год. до Другого слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про пі-
дозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015130610000010 
від 14.01.2015, в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 
139 КПК України.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Гайтан Василь Володимирович, 20 травня 1979 року народження, у відповідності до вимог ст. ст. 

111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному про-
вадженні за № 42015130610000015 від 14.01.2015, за ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з 
метою ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Гайтан Василь Володимирович, 20 травня 1979 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 Вам необхідно з’явитися 22, 23 та 24 листопада 2022 року на 13:30 год. до Другого слідчого відділу  (з дислокацією 
у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам повідомлення про підозру та повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015130610000015 від 14.01.2015, в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Власенка Володимира Васильовича
Ухвалою Запорізького районного суду Запорізької області від 15.11.2022 у справі 

№317/2587/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12022082230000514 від 28.10.2022, за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваного Власенка 
Володимира Васильовича, 18.11.1971 року народження, проживаючого: м. Мелітополь, вул. 
Болгарська, буд. 46, корп. 1, кв. 2.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.11.2022 в період ча-
су з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., 23.11.2022 в період часу з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
до кабінету № 2 Запорізької окружної прокуратури, до прокурора прокуратури Іванової Анас-
тасії Сергіївни за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 53, дляознайомлення із 
матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та отримання обвину-
вального акта в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за№ 12022082230000514 від 28.10.2022, за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 138, 139 КПКУкраїни.

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Золотарьова Сергія Борисовича

Ухвалою Запорізького районного суду Запорізької області від 15.11.2022 у справі 
№317/2587/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12022082230000514 від 28.10.2022, за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваного Золотарьо-
ва Сергія Борисовича, 19.05.1970 року народження, проживаючого: м. Мелітополь, вул. Мен-
дєлєєва, буд. 14.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.11.2022 в період часу 
з 12 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 23.11.2022 в період часу з 12 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. до 
кабінету № 2 Запорізької окружної прокуратури, до прокурора прокуратури Іванової Анаста-
сії Сергіївни за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 53, для ознайомлення із 
матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та отримання обвину-
вального акта в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за  № 12022082230000514 від 28.10.2022, за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Тюріна Костянтина Віталійовича

Ухвалою Запорізького районного суду Запорізької області від 15.11.2022 у справі 
№317/2587/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12022082230000514 від 28.10.2022, за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваного Тюріна Кос-
тянтина Віталійовича, 14.08.1971 року народження, проживаючого: м. Мелітополь, вул. Геро-
їв України, буд. 55 кв.101.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.11.2022 в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., 23.11.2022 в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до 
кабінету № 2 Запорізької окружної прокуратури, до прокурора прокуратури Іванової Анаста-
сії Сергіївни за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 53, для ознайомлення із 
матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та отримання обвину-
вального акта в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за  № 12022082230000514 від 28.10.2022, за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Геккієв Заур Далхатович, 12.02.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, згідно ст.ст. 134, 135 КПК 
України викликається в судове засідання на 11 год. 00 хв. 24 
листопада 2022 року до Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
54, каб. 403, головуючий суддя Марцинкевич С. А., конт. тел. 
(0382) 65-74-42) для проведення підготовчого судового засі-
дання у кримінальному провадженні № 22022240000000089 
від 05.05.2022 про обвинувачення Геккієва З. Д. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 
КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139, 140 КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Геккиев Заур Далхатович, 12.02.1962 г.р., 

гражданин Российской Федерации в соответствии с ст.ст. 
134, 135 УПК Украины вызывается в судебное заседание на 11 
час. 00 мин. 24 ноября 2022 года в Хмельницкий горрайонный 
суд Хмельницкой области (Украина, г. Хмельницкий, ул. Геро-
ев Майдана, 54, каб. 403) председательствующий судья Мар-
цинкевич С. А., конт. тел. (0382) 65-74-42) для проведения по-
дготовительного судебного заседания в уголовном производ-
стве № 22022240000000089 от 05.05.2022 по обвинению Гек-
киева З. Д. в совершении уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Уважительные причины и последствия неявки по вызову 
предусмотрены ст.ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Водолацький Віктор Петрович, 19.08.1957 

р.н., громадянин Російської Федерації, відповідно до ст.ст. 
134, 135 КПК України викликається в судове засідання на 12 
год. 00 хв. 24 листопада 2022 року до Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 54, каб. 409, головуючий суддя Марцин-
кевич С. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведення під-
готовчого судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000076 від 05.05.2022 по обвинуваченню Во-
долацького В. П. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139, 140 КПК України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Водолацкий Виктор Петрович, 19.07.1957 г.р., 

гражданин Российской Федерации в соответствии с ст.ст. 
134,135 УПК Украины вызывается в судебное заседание на 12 
час. 00 мин. 24 ноября 2022 года в Хмельницкий горрайонный 
суд Хмельницкой области (Украина, г. Хмельницкий, ул. Геро-
ев Майдана, 54, каб. 409) председательствующий судья Мар-
цинкевич С. А., конт.тел. (0382) 65-74-43) для проведения по-
дготовительного судебного заседания в уголовном производ-
стве № 22022240000000076 от 05.05.2022 по обвинению Во-
долацкого В. П. в совершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Уважительные причины и последствия неявки по вызову 
предусмотрены ст.ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Родніна Ірина Костянтинівна, 12.09.1949 р.н., 

громадянка Роcійської Федерації, відповідно до ст.ст. 134, 
135 КПК України викликається в судове засідання на 11 год. 
00 хв. 29 листопада 2022 року до Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 54, каб. 403, головуючий суддя Навроць-
кий В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведення підго-
товчого судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000108 від 05.05.2022 по обвинуваченню Род-
ніної І.К. у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені ст.ст. 138, 139, 140 КПК України. 

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемая Роднина Ирина Константиновна, 12.09.1949 

г.р., гражданка Российской Федерации в соответствии с ст.ст. 
134,135 УПК Украины вызывается в судебное заседание на 11 
час. 00 мин. 29 ноября 2022 года в Хмельницкий горрайонный 
суд Хмельницкой области (Украина, г. Хмельницкий, ул. Геро-
ев Майдана, 54, каб. 403), председательствующий судья На-
вроцкий В. А., конт.тел. (0382) 65-74-43) для проведения по-
дготовительного судебного заседания в уголовном производ-
стве № 22022240000000108 от 05.05.2022 по обвинению Род-
ниной И.К. в совершении уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Уважительные причины и последствия неявки 
предусмотрены ст.ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Майда-
нова Дениса Васильовича, 17.02.1976 року народження, гро-
мадянина Російської Федерації, уродженця села Балаково, 
Саратовської області, робоча адреса: м. Москва, вул. Охот-
ний ряд, 1., як обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні №22022260000000083 від 05.10.2022 року, за ч. 3 ст. 110 КК 
України.

Судове засідання відбудеться 25.11.2022 року о 14:00 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет №20.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачено-
го Майданова Дениса Васильовича у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження остання вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Гавалешко П. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухва-
лою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Дон-
цова Д. Ю. від 15.11.2022 (справа №522/14410/22, проваджен-
ня №1-кс/522/6618/22) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування (in absentia) у кримінальному про-
вадженні № 22022160000000188 від 28.06.2022 стосовно підо-
зрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, Єварлака Сер-
гія Сергійовича, 01.09.1984 р.н., який переховується від слідства 
з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор  
Київської окружної прокуратури міста Одеси Марія СІВАК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Власова Вероніка Валеріївна, 02.11.1966 року народження, від-

повідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання на 
10 год. 30 хв. 25 листопада 2022 року до Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 311, го-
ловуючий суддя Порозова І. Ю.) для проведення підготовчого судового засідан-
ня у кримінальному провадженні № 22022240000000075 від 05.05.2022 по обви-
нуваченню Власової В. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 110 КК Українн.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Смолін Роман Сергійович, 26.07.1988 року народжен-

ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 10 год. 30 хв. 29 листопада 2022 року до Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
54, каб. 403, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) 
для проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22021240000000025 від 12.08.2021 по обвинуваченню Смоліна P. C. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Карабін Андрій Ростиславович, 17.10.1987 року народжен-

ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 10 год. 00 хв. 29 листопада 2022 року до Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 
54, каб. 403, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) 
для проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000001 від 10.01.2022 по обвинуваченню Карабіна А. Р. у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідо-
мляє  про виклик обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України Нікоровича Ми-
хайла Олександровича, 25.07.1970 року народження, уродженця с. Бі-
ла Чортківського  району Тернопільської області, зареєстрованого за 
адресою: с. Біла вул. Штокалівка, будинок 126, Чортківського району 
Тернопільської області, у судове засідання, яке відбудеться 24 листо-
пада 2022 року о 16 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільсько-
го міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 
34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Нікоровича М. О. у судове засідання, 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя Петро ГУМЕННИЙ 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
відносно якого здійснюється спеціальне судове провадження
Обвинувачена Гладка Галина Анатоліївна, 08.12.1965 року наро-

дження, уродженка с. Гончарівка, Суджанського району, Курської об-
ласті, Російська Федерація, громадянка України, останнє відоме міс-
це проживання: м. Суми, пров. 8-го Березня, 24, кв. 4 Вам необхідно 
з’явитися 22 листопада 2022 р. о 09.20 год., 28 листопада 2022 р. о 
09.20 год., 06 грудня 2022 р. о 09.20 год., 13 грудня 2022 р. о 16.00 год., 
до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 
пов. для проведення судового засідання у справі № 591/6428/18, про-
вадження № 1-кп/591/111/21 у складі головуючого судді Янголь Є. В. та 
суддів Клімашевська І. В., Мальована-Когер В. В. відносно Гладкої Га-
лини Анатоліївни, за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Явка до суду Гладкої Г. А. обов’язкова. У разі неявки Гладкої Г. А. до 
суду, з моменту опублікування повістки про виклик, остання вважаю-
ється належним чином ознайомлена з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде розглянуто без участі обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-

ні № 42016000000002601 від 27.09.2016 за підозрою Томащак Зареми 

Серветівни, 27.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушен-

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

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 

особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про зміну раніше 

повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування 

іншій стороні та вручення обвинувального акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 КПК 

України, пропонуємо підозрюваній Томащак Заремі Серветівні, 

27.06.1976 р.н., прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 21 лис-

топада 2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних процесу-

альних дій.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Ки-
єва від 01.11.2022 (унікальний номер судової справи в Єди-
ному реєстрі судових рішень № 757/29751/22-к) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування 
стосовно підозрюваного Парубця Романа Володимировича, 
09.02.1982 року народження, у кримінальному провадженні  
№ 12022000000001026 від 21.10.2022. Права, обов’язки та 
гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зокрема 
ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України. Повний текст оголошення про ухвалення слід-
чим суддею рішення про здійснення спеціального досудово-
го розслідування розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Ки-
єва від 01.11.2022 (унікальний номер судової справи в Єди-
ному реєстрі судових рішень № 757/29753/22-к) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня стосовно підозрюваного Бусигіна Миколи Валерійовича, 
02.10.1988 року народження, у кримінальному провадженні  
№ 12022000000001024 від 21.10.2022. Права, обов’язки та 
гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зокрема 
ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України. Повний текст оголошення про ухвалення слід-
чим суддею рішення про здійснення спеціального досудово-
го розслідування розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування».

Відповідно до Рішення Загальних зборів 

Учасників  від 24.10.2021 Товариство з об-

меженою відповідальністю «ЕСІГАРА» (код  

ЄДРПОУ 44270531) добровільно припиняє 

свою діяльність і ліквідується. Ліквідатором 

призначено Модонову Аліну Іллівну. Вимо-

ги до ТОВ «ЕСІГАРА» приймаються до відома 

Ліквідатора до 20.01.2023 за адресою: Украї-

на, 67806, Одеська область, Одеський район, 

смт Авангард, вул. Ангарська, будинок 13\2.

Південно-східне міжобласне територіальне 
відділення Антимонопольного комітету Украї-
ни повідомляє наступне:

На субсайті Відділення https://southeastmtv.
amcu.gov.ua/ («Законодавство», «Рішен-
ня відділення»), розміщено інформацію про 
прийняте рішення (витяг), в якому: визнано, 
що ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» вчини-
ло порушення законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції, передбачене 
статтею 151 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції»; розгляд спра-
ви № 54/42-21 по ТОВ «Істерн Беверідж Трей-
дінг» закрито.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2..-7 +2..-3 Черкаська -1..-6 -1..+4
Житомирська -2..-7 +2..-3 Кіровоградська 0..+5 +6..+11
Чернігівська -2..-7 +2..-3 Полтавська -1..-6 -1..+4
Сумська -2..-7 +2..-3 Дніпропетровська 0..+5 +6..+11
Закарпатська -1..-6 -2..+3 Одеська +2..+7 +8..+13
Рівненська -2..-7 0..-5 Миколаївська +2..+7 +7..+12
Львівська -2..-7 0..-5 Херсонська +2..+7 +8..+13
Івано-Франківська -2..-7 0..-5 Запорізька +2..+7 +8..+13
Волинська -2..-7 0..-5 Харківська -2..-7 +2..-3
Хмельницька -2..-7 0..-5 Донецька -2..-7 +2..-3
Чернівецька -2..-7 0..-5 Луганська -2..-7 +2..-3
Тернопільська -2..-7 0..-5 Крим +3..+8 +11..+16
Вінницька -1..-6 -1..+4 Київ -3..-5 0..-2

Укргiдрометцентр

сніг

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріаль-
ного округу Сумської області Кравченко А. В. повідомляє, 
що після смерті Вітренко Миколи Михайловича, громадя-
нина України, 27 грудня 1941 року народження, який по-
мер 18 липня 2019 року в селі Погожа Криниця Ромен-
ського району Сумської області, останнім місцем реєстра-
ції якого було: село Погожа Криниця, вулиця Шевченка, 
будинок 20, Роменського району Сумської області, була 
заведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у 
строк до 18 грудня 2022 року звернутися до нотаріуса за 
адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, буди-
нок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-
85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Приватний нотаріус Кам’янського районного нотаріального округу Дніпропе-
тровської області Браіла Л. Г. у зв’язку із відкриттям спадщини повідомляє про роз-
шук спадкоємця ПИВОВАРА МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА, 20 червня 1954 року на-
родження, який помер 30 жовтня 2022 року, його сина, ПИВОВАРА ІГОРЯ МИКО-
ЛАЙОВИЧА, 1981 року народження, або інших можливих спадкоємців. Вказаних 
осіб прошу протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, з урахуван-
ням Постанови КМУ від 28.02.2022 № 164 (зі змінами), звернутися до нотаріуса за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Галини Романової, буд. 9А,  
прим. 41, тел. 096-293-59-60.

Втрачене посвідчення серія УБД № 625283 від 21.12.2021  

на ім’я Михайлик Сергій Олександрович,  

вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ

Попіль Олександр Михайлович, 24.04.1980 р.н., уродженець с. Не-
хворощ Андрушівського району Житомирської області, громадянин 
України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: АР Крим, Сак-
ський район, с. Вітине, вул. Степна, 15, прокурор Житомирської спеці-
алізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрально-
го регіону Міляновський В. С. у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 
278, 279 КПК України повідомляє Вам про зміну раніше повідомле-
ної підозри у кримінальному провадженні № 42014110350000422 від 
23.12.2014 — у вчиненні державної зради, тобто діянні, умисно вчи-
неному громадянином України на шкоду суверенітетові, територіаль-
ній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпе-
ці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, тоб-
то у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та у вчиненні дезертирства, тобто нез’явленні на служ-
бу з відрядження з метою ухилення від військової служби, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Попіль Олександр Михайлович, 24.04.1980 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: АР Крим, Сакський район, с. Вітине, 
вул. Степна, 15, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Житомирській області Пустовіта Д. О., за адресою: 
м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, каб. 17, тел. (0412) 405-
214, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні № 42014110350000422 як підозрюваному у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України, о 10 год. 00 хв. 
22.11.2022, о 10 год. 00 хв. 23.11.2022, о 10 год. 00 хв. 24.11.2022 (для 
отримання письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої 
підозри, допиту в якості підозрюваного та інших процесуальних дій). 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст. ст. 138, 139 КПК України. 

Кіровський районий суд м. Кіровограда викликає в підготовче су-
дове засідання, призначене на 11 год. 30 хв. 08.12.2022 Хортіва Сер-
гія Івановича, 04 травня 1966 року народження, який обвинувачується 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, 
ч. 5 ст. 111-1 КК України. Останнє відоме місце проживання: Луганська 
область, місто Рубіжне, вул. Пушкіна, 24/6. Судом роз’ясниться, що 
згідно з ч. 2 ст. 31 КПК України кримінальне провадження в суді пер-
шої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється 
колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвину-
ваченого. Судове засідання відбудеться в приміщенні Кіровського ра-
йонного суду м. Кіровограда за адресою: м. Кропивницький, вул. Габ-
драхманова, 7. Явка до суду є обов’язковою. 

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 

КПК України:
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду підозрюваного, обвинуваче-

ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені ст.139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні ст. 323 КПК України, прокурора та захисника — ст. 324 КПК України, 
потерпілого — ст. 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — ст. 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — ст. 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Р. В. Бурко

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного  
Рибки О. А.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 
15.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22022050000006334 від 03.11.2022 
стосовно Рибки Олега Анатолійовича, 17.11.1973 року народження, гро-
мадянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Урицького, буд. 94, кв. 88, підозрювано-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-
1 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Рибки О. А 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Рибка Олег Анатолійович, 17.11.1973 року народжен-

ня, останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Урицького, буд. 94, кв. 88, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 22.11.2022 у період ча-
су з 09:00 до 14:00 до приміщення за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, до старшого слідчого в ОВС слідчого 
відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Заїки Вади-
ма Васильовича для повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, 
а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22022050000006334, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022, в якому Ви 
є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ОБВИНУВАЧЕНОЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ № 12013170480003022 У СПРАВІ  

№ 947/22248/44, ПРОВАДЖЕННЯ № 1-КП/947/1145/22

Днепровська Галина Іванівна, 01.05.1965 року народження, уро-
дженка с. Нагорне Омської області Російської Федерації, громадян-
ка України, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ко-
рольова, буд. № 104, кв. 106, одруженої, освіта вища, паспорт грома-
дянина України серії КЕ № 987746, виданий Київським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області 18.03.1998 року, паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон серія ЕА № 766126, колишній директор Одесь-
кої загальноосвітньої школи № 80 І-ІІІ Одеської міської ради Одеської 
області, раніше не судимої, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися об 11:00 год. 21.11.2022 року; 11:00 год. 
28.11.2022 року; 11:00 год. 05.12.2022 року; 10:00 год. 09.12.2022 ро-
ку до судді Київського районного суду м. Одеси Іванчука Вадима Ми-
колайовича, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б, зал № 224, для участі у роз-
гляді кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 12013170480003022 від 24.05.2013 року  у 
відношенні: Днепровської Галини Іванівни 01.05.1965 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 
15.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 22022090000001289 сто-
совно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, Миронюка 
Юрія Юліяновича 21.06.1981 р.н. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Миронюк Юрій Юліянович, 21.06.1981 р.н., останнє відоме місце ре-

єстрації та проживання: м. Харцизьк Донецької області, вул. Металур-
гів, 18, кв. 23, у відповідності до ст. ст 133, 135, 297-5 КК України Вам 
необхідно з’явитись 22.11.2022 на 10:00 за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 15, до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юс-
тиції Мельника Святослава Миколайовича для повідомлення про за-
вершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувально-
го акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінально-
му провадженні  № 2202209000001289, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

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

ВИМОГА ВИКОНАВЦЯ  
в порядку статті 18 ЗУ «Про виконавче провадження»

Приватний виконавець виконавчого округу Черкаської області Недо-
ступ Д. М. повідомляє боржників про відкриті виконавчі провадження та 
відповідно до вимог ст. 5, 13, 18, 19, 76 ЗУ «Про виконавче провадження» 
зобов’язує з’явитися до офісу виконавця: м. Черкаси, вул. Університетська, 
буд. 33, офіс 25 (+380985611026) наступних осіб:

Боржник за ВП № 69983423 — Лісун Олександр Васильович, 27.06.1974 
року народження, місце реєстрації: Черкаська обл., м. Кам’янка, пров. Пе-
тра Гулака-Артемовського, 8, кв. 28;

Боржник за ВП № 69746653 — Байков Олег Валентинович, 15.08.1980 
року народження, місце реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р., с. Бай-
бузи, вул. Жовтнева, 92;

Боржник за ВП № 70022948 — Непомняща Анжела Ярославівна, 
05.08.1983 року народження, місце реєстрації: Черкаська обл., Тальнів-
ський р., м. Тальне, вул. Свободи, 41.

Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконавця 25.11.2022 з 09:00 до 
11:00 год., подати декларацію про доходи та майновий стан боржника, на-
дати письмові пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого доку-
мента та повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання.

Наслідки невиконання даної вимоги встановлені статтею 188-13 КУпАП. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни від 28.10.2022 року № 823 «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА «ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвер-
дження складу Комісії з припинення» прийнято рішення про припи-
нення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІ-
СОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00991829, шляхом реор-
ганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНО-
ГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з  
ЄДРПОУ 44768034.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄМІЛЬЧИН-
СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ПРИЙМАЮТЬСЯ В ПИСЬМОВОМУ ВИ-
ГЛЯДІ В ТЕРМІН: 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення засновника про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом рерганізації за 
адресою:

Україна, 11201, Житомирська область, Новоград-Волинський ра-
йон, с. Руденька, вул. Незалежності, 181.

Тел. (04149)2-11-72.

Втрачені документи:
1. Службове посвідчення ПС № 131088, дата видачі 28 жовтня 2021 

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

2. Посвідчення учасника бойових дій серія АБ № 597630, дата ви-
дачі 12 березня 2015 року, видане Східним регіональним управлін-
ням Державної прикордонної служби України на ім’я Кузька Владис-
лава Сергійовича,

вважати недійсними.
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