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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
  «Я побоююся,  

що росія ще не готова  
до виведення своїх військ, 

але доти, доки вона не 
виведе війська, 

мир залишається 
неможливим».

За програмою медгарантій 
виплачено 118 мільярдів 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. 2022 року Нацслужба здоров’я законт
рактувала 3476 медичних закладів, яким перерахувала понад 118 
мільярдів гривень за програмою медичних гарантій.  За словами 
заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, цього ро
ку НСЗУ зробила великий крок до прозорості та ефективного пла
нування медичної допомоги на місцях, запровадивши аналітичний 
інструмент, який дає змогу побачити реалізацію програми медга
рантій у кожній області, районі чи конкретній лікарні.

«Це чіткий інструмент, завдяки якому можна приймати якісні 
управлінські рішення щодо конкретного медзакладу. У кожній об
ласті керівник профільного департаменту щомісяця матиме чітку 
картину, яку кількість послуг надає медичний заклад, скільки ко
штів отримує щомісяця від НСЗУ, як вибудувано маршрути пацієн
та», — зазначив Олексій Яременко.

Згідно з аналітичним звітом, найбільшу суму лікарні отримали за 
пакетом «Первинна медична допомога» — понад 20 мільярдів гри
вень. Декларацію із сімейним лікарем мають понад 32,5 мільйона 
українців. Пріоритетними послугами залишається медична допо
мога для пацієнтів з інсультами та інфарктами. 

433 дитини 
загинули та понад 837 зазнали 

поранень різного ступеню тяжкості 
внаслідок повномасштабної агресії рф, 

за даними Офісу Генпрокурора 

СОЛІДАРНІСТЬ. Сторони обговорили невідкладну фінансову 
допомогу нашій державі до кінця нинішнього року  
та узгодили плани на наступний

Єврокомісія й надалі 
підтримуватиме Україну 

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої 
політики про те, що агресор має полишити окуповані 
території, перш ніж сісти за стіл переговорів
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ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

На Закарпатті спільно з 
партнерами обговорили проблеми 
протидії України агресії росії, 
відбудову країни та інтеграцію в 
європейський простір

РЕГІОН

19 листопада виповнилося б  
70 років відомому письменникові-
гумористу і сатирикові, 
редакторові популярного журналу 
«Перець» Михайлові Пруднику 6 

ГЕНОЦИД КУЛЬТУРИ

Зруйнований російською ракетою 
Національний літературно-
меморіальний музей Григорія 
Сковороди на Харківщині 
готується до ювілею філософа 

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

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

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

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

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

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 

Денис Шмигаль подякував Валдісу Домбровскісу за започаткування Єврокомісією нового інструменту макрофінансової 
допомоги ЄС на суму 18 мільярдів євро



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
м. Дніпро                19 листопада 2022 року 
Громадянка України Покалюк Людмила Миколаївна, 15.11.1962 р.н., відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-

їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні № 42022132580000064 від 02.05.2022 у добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у 
незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого 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 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
Громадянин України Покалюк Людмила Миколаївна, 15.11.1962 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального про-

цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися 23.11.2022 о 13:00 год., 24.11.2022 о 13:00 год., 25.11.2022 о 13:00 год. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, Соборний район, пл. Шевченка, буд. 7, кім. 131 (місце фактичного розташування) для отримання 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримі-
нальному провадженні № 42022132580000064 від 02.05.2022, допиту в якості підозрюваного, а також 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 процесуального кодексу України.

Приватний нотаріус Звенигородського району нотаріального округу Черкаської області 
Білоус В. П. повідомляє спадкоємців померлої  17.10.2020 року Ільченко Євгенії Петрівни 
про заведення до її  майна спадкової справи 48/2021, та пропонує її спадкоємцям подати за-
яви про прийняття спадщини. 

У разі не надходження до нотаріуса Білоуса В. П. заяв, зазначених спадкоємців, упродовж 
10 робочих днів з дня опублікування даного оголошення, свідоцтва про право на спадщину 
Ільченко Євгенії Петрівни будуть видані на підставі наявних в спадковій справі 48/2021 заяв.

Контактні дані: 20603, Черкаська область,  Звенигородський район, місто Шпола, вулиця 
Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.

Приватний нотаріус Звенигородського району нотаріального округу Черкаської області 
Білоус В. П. повідомляє спадкоємців померлої 16.10.2021 року 

Гегельської Марії Семенівни про заведення до її майна спадкової справи, 
та викликає її спадкоємців для оформлення спадщини. Контактні дані: 20603, 

Черкаська область, Звенигородський район, місто Шпола, вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3. 
Тел.: 0972627860.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення досудового 

розслідування стосовно підозрюваного Проніна Д. Г.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 

15.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №2202100000000000278 від 12.08.2021 сто-
совно Проніна Дмитра Геннадійовича, 16.11.1986 р.н., проживаючий за адре-
сою: Луганська область, м. Свердловськ, квартал 60-ти річчя СРСР, буд. 10, кв. 
105, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
підозрюваного Проніна Д. Г. при здійсненні досудового розслідування
Підозрюваний Пронін Дмитро Геннадійович, 16.11.1986 р.н., проживаючий 

за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, квартал 60-ти річчя СРСР, буд. 
10, кв. 105, у відповідності до ст.ст. 133,135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 23.11.2022, 24.11.2022, 25.11.2022 об 11:00 до Головного слідчого 
управління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
буд. 33, кабінет 312, для завершення досудового розслідування, відкриття ма-
теріалі, отримання обвинувального акту з додатками у кримінальному прова-
дженні №22021000000000278 від 12.08.2021 в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ОКОННІКОВА О. В.
Громадянин Російської Федерації Оконніков Олексій Валерійович, 

02.06.1992 року народження, останнє відоме місце проживання: Російська Фе-
дерація, Удмуртська республіка, селище Кізнер, вул. Гоголя, 84, повідомляєть-
ся про те, що йому необхідно з’явитися 24.11.2022 о 14 год. 30 хв. в Бобро-
вицький районний суд Чернігівської області, за адресою: Чернігівська область, 
Ніжинський район, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47, для участі у судовому 
розгляді справи про його обвинувачення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України 
(справа №729/592/22, суддя Демченко Л. М.) Повну інформацію можливо зна-
йти на офіційному сайті Бобровицького районного суду Чернігівської області 
https://bb.cn.court.gov.ua/sud2502/. 

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ В СУД ОБВИНЯЕМОГО ОКОННИКОВА А. В.
Гражданин Российской Федерации Оконников Алексей Валерьевич, 

02.06.1992 года рождения, последнее известное место жительства: Россий-
ская Федерация, Удмуртская республика, посёлок Кизнер, ул. Гоголя, 84 уве-
домляется о том, что ему необходимо явиться 24.11.2022 в 14 час. 30 мин. в 
Бобровицкий районный суд Черниговской области, по адресу: Черниговская 
область, Нежинский район, г. Бобровица, ул. Независимости, 47, для участия 
в судебном рассмотрении дела по его обвинению за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК 
Украины (дело №729/592/22, судья Демченко Л. Н.). Полную информацию воз-
можно найти на официальном сайте Бобровицкого районного суда Чернигов-
ской области https://bb.cn.court.gov.ua/sud2502/.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті повідомляє про виклик обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених  ч.1 ст. 258-3 
КК України Бубякіна Миколу Миколайовича , 30.08.1976 
року народження, уродженця м. Краматорськ Донецької 
області, зареєстрованого за адресою: смт Біленьке вул. 
Софіївська, будинок 129, Краматорського району Доне-
цької області, у судове засідання, яке відбудеться 23 лис-
топада 2022 року о 16 год. 00 хв. в залі судових засідань 
Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Бубякіна Миколи Мико-
лайовича у  судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя Петро ГУМЕННИЙ 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2022 р. № 1021-р 
Київ

Про визначення суб’єкта управління  
будівлями у м. Києві

Визначити Фонд державного майна суб’єктом управління будівлями (реєстрацій-
ний номер 142072780000) по вул. Богдана Хмельницького, 26, у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2022 р. № 1022-р 
Київ

Про погодження реорганізації 
територіальних органів Міністерства  

у справах ветеранів
Погодитися з пропозицією Міністерства у справах ветеранів щодо реорганізації 

територіальних органів як структурних підрозділів апарату Міністерства за перелі-
ком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15 листопада 2022 р. № 1022-р

ПЕРЕЛІК  
територіальних органів Міністерства у справах ветеранів 

Найменування територіального органу,  
що реорганізується

Найменування територіального  
органу, що утворюється

Відділ у Вінницькій області Сектор у Вінницькій області
Відділ у Волинській області Сектор у Волинській області
Відділ у Житомирській області Сектор у Житомирській області
Відділ у Закарпатській області Сектор у Закарпатській області
Відділ у Запорізькій області Сектор у Запорізькій області
Відділ в Івано-Франківській області Сектор в Івано-Франківській області
Відділ у м. Києві Сектор у м. Києві
Відділ у Київській області Сектор у Київській області
Відділ у Кіровоградській області Сектор у Кіровоградській області
Відділ у Львівській області Сектор у Львівській області
Відділ у Миколаївській області Сектор у Миколаївській області
Відділ в Одеській області Сектор в Одеській області
Відділ у Полтавській області Сектор у Полтавській області

Відділ у Рівненській області Сектор у Рівненській області
Відділ у Сумській області Сектор у Сумській області
Відділ у Тернопільській області Сектор у Тернопільській області
Відділ у Хмельницькій області Сектор у Хмельницькій області
Відділ у Черкаській області Сектор у Черкаській області
Відділ у Чернівецькій області Сектор у Чернівецькій області
Відділ у Чернігівській області Сектор у Чернігівській області
Відділ у Донецькій області Міжрегіональний відділ  

у Донецькій, Луганській  
та Харківській областях

Відділ у Луганській області
Відділ у Харківській області
Відділ у Дніпропетровській області Міжрегіональний відділ у Дніпропе-

тровській, Херсонській областях,  
Автономній Республіці Крим  
та м. Севастополі

Міжрегіональний відділ у Херсонській об-
ласті, Автономній Республіці Крим та м. Се-
вастополі

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2022 р. № 1023-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність  

Славутицької міської 
територіальної громади

Передати окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком 
у власність Славутицької міської територіальної громади Вишгородського району Ки-
ївської області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2022 р. № 1023-р

ПЕРЕЛІК 
окремого індивідуально визначеного майна, що передається 

у власність Славутицької міської територіальної громади 

Найменування об’єкта Інвентарний номер

Медичне обладнання, 
меблі та електроприлади

1424; 1506; 1584; 58990; 58991; 58998—59000; 75221; 
75222; 116129—116136; 116159—116166; 116171; 
125913—125921; 700189; 700196; 700198; 700199; 
700205; 700206; 700209; 700211—700216; 700219; 
700220; 700226; 700231; 700236—700241; 700244; 
700245; 700251; 700252; 700255; 
700258; 700267; 700415—700422; 700425—700433; 
700435; 700436; 700607—700610; 700621—700629; 
700643—700645; 700650—700658; 701319—701321

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2022 р. № 1025-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету і надання кредитів  
з державного бюджету,  передбачених  

Державному агентству автомобільних доріг 
у 2022 році для реалізації інвестиційних 

проектів за рахунок кредитів (позик), 
залучених державою від іноземних держав  

і міжнародних фінансових  
організацій 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти перерозподіл обсягів видатків державного бюджету і надання кредитів з держав-
ного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Дер-
жавному агентству автомобільних доріг у спеціальному фонді державного бюджету 
на 2022 рік для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залуче-
них державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій, шляхом:   

1) зменшення обсягу видатків розвитку державного бюджету Державному агент-
ству автомобільних доріг за програмою 3111620 «Розбудова прикордонної дорож-
ньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні» на 28 215 тис. 
гривень (інвестиційний проект «Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфра-
структури на українсько-угорському державному кордоні», кредитор — Ексімбанк 
Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом 
Угорщини);

2) зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Державному агент-
ству автомобільних доріг за програмою 3111600 «Розвиток автомагістралей та ре-
форма дорожнього сектору» на 332 575 тис. гривень (у тому числі: інвестиційний 
проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі», кредитор — Європей-
ський банк реконструкції та розвитку — на 64 479 тис. гривень; інвестиційний проект 
«Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)», кредитор 
— Європейський інвестиційний банк — на 268 096 тис. гривень);

3) збільшення обсягу видатків державного бюджету Державному агентству авто-
мобільних доріг за програмою 3111610 «Розбудова прикордонної дорожньої інфра-
структури на українсько-польському кордоні» на 360 790 тис. гривень, у тому числі: 
видатків споживання — на 9 183 тис. гривень, видатків розвитку — на 351 607 тис. 
гривень (інвестиційний проект «Проект з будівництва, реконструкції та капітально-
го ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєд-
нання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща», кредитор — Уряд Рес-
публіки Польща).

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повідомлення про виклик 
У провадженні слідчого судді Вищого антикорупційного суду Коліуша О. Л. перебуває 

клопотання старшого детектива Національного бюро П’ятого відділу детективів Третьо-
го підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційно-
го бюро України Пачевського В.В. про встановлення строку для ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000496 від 
05.11.2014. 

У зв’язку з чим, підозрюваний Мальцев Денис Костянтинович, 14.12.1974 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: Київська область, Вишгородський район,  
с/рада Новосілківська, садівницьке товариство «Боровик», вул. Соснова, 15, повідомляєть-
ся про те, що судове засідання з розгляду вказаного клопотання, відбудеться 23 листопа-
да 2022 року о 16:30 годині, у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, про-
спект Перемоги, 41, зал судових засідань №1),

З моменту опублікування повідомлення про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ

17.11.2022 слідчим суддею Жовтнево-
го районного суду м. Запоріжжя по спра-
ві 331/4337/22, 1-кс/331/1246/2022 поста-
новлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування віднос-
но Шадуріної Галини Петрівни, 13.09.1963 
р.н. — підозрюваної у кримінальному 
провадженні №22022080000001493 від 
16.08.2022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Сивокінь Кіра Олегівна, 17.12.1989 року народження, зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Каськівка, вул. Дружби, 
буд. 6, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодек-
су України вам необхідно з’явитися 23.11.2022 об 11:00 год., 24.11.2022 об 11:00 год., 
25.11.2022 об 11:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, площа Шевченко, 7, для вручення вам письмового повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України у кримінальному провадженні № 42022132580000131 від 23.09.2022, допиту в 
якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначе-
ному кримінальному провадженні. 

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

Повідомлення про підозру від 18.11.2022 у кримінальному провадженні № 42022000000000615 
від 24.05.2022 стосовно громадянина України Сальдо Володимира Васильовича, 12 червня 1956 р.н., 
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1  
ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сальдо В. В.

Підозрюваний Сальдо Володимир Васильович, 12 червня 1956 р.н., зареєстрований та проживаючий 
за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 36, кв. 28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінально-
го процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 23.11.2022, 24.11.2022, 25.11.2022 о 10 
год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28  
ч. 1 ст. 438 КК України, з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про 
підозру під час здійснення досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора, за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 
140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

Повідомлення про підозру від 18.11.2022 у кримінальному провадженні № 42022000000000615 від 
24.05.2022 стосовно громадянина України Шеремета Станіслава Сергійовича, 21 серпня 1992 р.н., 
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1  
ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шеремета С. С.

Підозрюваний Шеремет Станіслав Сергійович, 21.08.1992 р.н., уродженець с. Михайлівка Скадов-
ського району Херсонської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: Херсонська область, 
Скадовський район, с. Михайлівка, вул. Таврійська, 101, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримі-
нального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 23.11.2022, 24.11.2022, 25.11.2022 
о 10 год. 30 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022000000000615 за ознаками 
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, 
з метою допиту як підозрюваного та вручення письмового повідомлення про підозру під час здійснен-
ня досудового розслідування до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного 
слідчого управління СБ України Риженка Володимира Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 
140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляємо, що 17.11.2022 у кримінальному 

провадженні № 22022050000005832, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2022 за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, складене письмове пові-
домлення про підозру, згідно з яким громадянин України Глущенко Олександр Миколайович, 29.01.1979 року на-
родження, обґрунтовано підозрюється у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду сувереніте-
тові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній, безпеці України: перехід на бік 
ворога у період збройного конфлікту, вчинений в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ГЛУЩЕНКА О. М.
Громадянин України Глущенко Олександр Миколайович, 29.01.1979 року народження, який на теперішній час 

перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, Маріупольський район, смт. Нікольське, вул. Ярослава Мудрого, буд. 224, актуальне місце проживання яко-
го не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 23.11.2022 в період 
часу з 09:00 до 14:00, до слідчого — криміналіста СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенанта юстиції Жижоми Ярослава Олександровича (номер 
телефону +380985357783), до адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа 
Шевченка, буд. 7, для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 22022050000005832, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 24.11.2022, 25.11.2022, 26.11.2022 в період часу з 09:00 до 14:00 для до-
питу в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрюваний вважається повідомленим про дату, час та місце ви-
клику.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя здійснюється процесуальне керів-
ництво досудовим розслідуванням у кримінально-
му провадженні № 42016000000002576 за підозрою 
Яковенко Світлани Юріївни, 02.12.1957 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження 
стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 
для зміни раніше повідомленої підозри та складання 
обвинувального акта. У зв’язку із викладеним, керую-
чись ст. 110 КПК України, пропонуємо Яковенко Світ-
лані Юріївні, 02.12.1957 року народження, прибути 
разом зі своїм захисником до прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, 
вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 23.11.2022 
по 24.11.2022 (з 09:00 до 18:00) для проведення вка-
заної процесуальної дії та ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування відповідно до ст. 290 
КПК України.  

Повістка про виклик
Запорізький апеляційний суд викликає обвинува-

ченого Шпакова Юрія Миколайовича, обвинувачено-
го у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258 КК України, зареєстро-
ваного: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 13, кв. 52,  
м. Донецьк, Донецька область, 83064, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 24.11.2022 року о 10 годину 00 хви-
лин за апеляційною скаргою адвоката Лєбедєва О. В. на 
вирок Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 03 червня 2021 року.

Судове засідання відбудеться за адресою: 
пр.Соборний, 162, м. Запоріжжя.

Суддя С. В. Дадашєва

Повістка про виклик
Запорізький апеляційний суд викликає підозрюва-

ного Щербаня Олександра Миколайовича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України, зареєстрованого: вул. Будівельни-
ків 13/ 8, смт Розівка, Пологівський р-н, Запорізька обл. 
у судове засідання, яке відбудеться 29.11.2022 року об 
11 годині 30 хвилин за апеляційною скаргою адвока-
та Лященко О. С. на ухвалу Жовтневого районного суду  
м. Запоріжжя від 19.07.2022 р.

Судове засідання відбудеться за адресою: пр. Собор-
ний, 162, м. Запоріжжя.

Суддя С. В. Дадашева

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Яйленко Микола Володи-
мирович, 04.06.1989 р.н., у відповідності до вимог 
ст.ст. 111, 135, 278 КПК України вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 22022050000005830 від 14.10.2022 у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального ко-
дексу України, а саме державній зраді, тобто у діянні, 
умисно вчиненому громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності, обороноздатності, державній безпеці Украї-
ни: перехід на бік ворога у період збройного конфлік-
ту вчиненого в умовах воєнного стану.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Яйленко Микола Володимиро-
вич, 04.06.1989 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання за адресою: Донецька область, 
Маріупольський район, с. Новоянисоль, вул. Миру, 
50, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 24.11.2022 об 11год. 00 хв., 
25.11.2022 об 11год. 00 хв., 26.11.2022 об 11год. 00 
хв.,  до слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Наза-
рука Андрія Дмитровича до будівлі тимчасової дис-
локації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 
130, для отримання письмового повідомлення про 
підозру у скоєнні кримінального правопорушення у 
кримінальному провадження №22022050000005830 
від 14.10.2022 за ознаками вчинення злочину, перед-
баченого ч.2 ст.111 КК України, допиту як підозрюва-
ного, а також проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному проваджен-
ні.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Джеломанова Олена Дмитрівна, 15.09.1984 ро-

ку народження, відповідно до ст. 42, 111, 112, 276-
279 КПК України, повідомляю, що у кримінальному 
провадженні № 22022050000001657, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022, 
стосовно Вас 16.11.2022 складене письмове повідо-
млення про підозру в добровільному зайнятті грома-
дянином України посади, пов’язаної з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих або адміністративно-госпо-
дарських функцій, у незаконних органах влади, ство-
рених на тимчасово окупованій території, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру розмі-
щується 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 

З моменту публікації даного повідомлення Ви є 
підозрюваним у зазначеному кримінальному прова-
дженні.

ПОВІСТКА 
про виклик Джеломанової О. Д.

Джеломанова Олена Дмитрівна, 15.09.1984 ро-
ку народження, яка на теперішній час перебуває на 
тимчасово окупованій території Донецької облас-
ті, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, Маріупольський район, смт Мангуш, вул. Крас-
ноармійська, буд. 20, кв. 4, актуальне місце прожи-
вання якої не встановлено, на підставі ст. ст. 133, 
135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
23.11.2022 в період часу з 09:00 до 14:00, до служ-
бового кабінету Донецької обласної прокурату-
ри, до слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях капітана юстиції Бу-
рикіна В. В. (номер телефону +380664895274), за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро,  
вул. Боброва, буд. 32, для вручення повідомлен-
ня про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22022050000001657, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 29.06.2022, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 24.11.2022, 
25.11.2022 та 26.11.2022 в період часу з 09:00 до 
14:00 для допиту в якості підозрюваного та прове-
дення інших процесуальних дій.

Після опублікування оголошення в пресі підозрю-
ваний вважається повідомленим про дату, час та міс-
це виклику.

Прокуратурою Автономної Республі-
ки Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у криміналь-
них провадженнях № 42016000000003312 від 
11.11.2016, № 42016000000002577 від 27.09.2016,  
№ 42016000000003318 від 11.11.2016  за фактом на-
дання іноземній державі та її представникам допомоги 
в проведенні підривної діяльності проти України з боку 
суддів Автономної Республіки Крим, за ознаками зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна 
зрада).

В вищезазначених кримінальних провадженнях зі-
брано достатньо доказів для повідомлення про підозру 
Гавурі Ользі Володимирівні 22.03.1970 року народжен-
ня, Балюковій Катерині Георгіївні, 17.11.1974 року на-
родження, Дудкіній Тетяні Миколаївні, 21.11.1964 ро-
ку народження, у зв’язку із викладеним на виконання 
положень ст. 297–5 Кримінального процесуального ко-
дексу України пропоную вищезазначеним особам та їх 
захисникам прибути до прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 
24, перший поверх) з 23.11.2022 по 25.11.2022 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України ви-
знавши зібрані під час досудового розслідування дока-
зи достатніми для складання обвинувального акту про-
курор або слідчий за його дорученням зобов’язаний 
повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у 
вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище під-
озрювані можуть ознайомитись з матеріалами вказа-
них кримінальних проваджень з можливістю здійснен-
ня копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 
ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та по-
ложення ст. 28 КПК України, пропонуємо зазначеним 
вище підозрюваним прибути разом із своїми захисни-
ками до прокуратури Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) з 23.11.2022 по 25.11.2022 (з 09:00 по 18:00) для 
проведення процесуальних дій, у тому числі ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження в по-
рядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповід-
но до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по 
вказаним кримінальним провадженням доступ та мож-
ливість скопіювати або відобразити відповідним чином 
будь-які речові докази, документи, або копії з них, які 
ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кри-
мінального провадження зобов’язані письмово під-
твердити протилежній стороні - прокурору факт надан-
ня їм доступу до матеріалів із зазначенням найменуван-
ня таких матеріалів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районно-

го суду м. Дніпропетровська від 17.11.2022 (судова 
справа № 201/9051/22) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42022132580000117 від 
01.09.2022 стосовно підозрюваної Меженської Ін-
ни Іванівни, 22.08.1976 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленням 17.11.2022 слідчим суд-

дею рішення про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 
42022132580000117 від 01.09.2022 за ч. 5 ст. 111-1 
КК України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України, під-
озрювана Меженська Інна Іванівна, 22.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Тишківка, 
вул. Затишна, 24, викликається 28.11.2022 об 11:00, 
30.11.2022 об 11:00, 02.12.2022 об 11:00 до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Со-
борний район, пл. Шевченка, буд.7, кім. 131 (місце 
фактичного розташування) для допиту як підозрюва-
ного, а також для проведення інших процесуальних 
дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим ча-
сом планується завершення досудового розсліду-
вання, вам необхідно з’явитися 05.12.2022 об 11:00, 
07.12.2022 об 11:00, 09.12.2022 об 11:00,  до слід-
чого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
Соборний район, пл. Шевченка, буд. 7, кім. 131 (міс-
це фактичного розташування) для отримання пові-
домлення про завершення досудового розслідуван-
ня та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні), а саме для надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні  № 42022132580000117 від 
01.09.2022 та початку ознайомлення з ними.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття на виклик вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, 
у тому числі: можливість застосування приводу, на-
кладення грошового стягнення, здійснення спеціаль-
ного судового розгляду.

Прокурор Марківського відділу Старобільської 
окружної прокуратури Луганської обласної  

прокуратури Тетяна ХАРАБАРА
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ОГОЛОШЕННЯ
ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА 

повідомляє про скликання чергових загальних зборів членів, 
які відбудуться 23 грудня 2022 року об 11:00 год. за адресою: 

33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32, конференц-зал готелю «Мир» 
Реєстрація з 10:00 год. до 11:00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради Першої всеукраїнської кредитної спілки за 2021 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету Першої всеукраїнської кредитної спілки за 2021 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту правління Першої всеукраїнської кредитної спілки за 2021 рік.
4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії Першої всеукраїнської кредитної спілки за 2021 рік.
5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Першої всеукраїнської кредитної спіл-

ки за 2021 рік та визначення аудиторської фірми для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної 
спілки за 2022 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності Першої всеукраїнської кредитної спілки за 2021 рік.
7. Розгляд бюджету Першої всеукраїнської кредитної спілки на 2022 рік.
8. Про переобрання членів спостережної ради Першої всеукраїнської кредитної спілки.
9. Про переобрання членів ревізійної комісії Першої всеукраїнської кредитної спілки.
10. Про внесення змін до статуту Першої всеукраїнської кредитної спілки, шляхом затвердження в новій редакції.
11. Про внесення змін до положення про спостережну раду Першої всеукраїнської кредитної спілки, положення про ре-

візійну комісію Першої всеукраїнської кредитної спілки, положення про правління Першої всеукраїнської кредитної спіл-
ки, Положення про кредитний комітет Першої всеукраїнської кредитної спілки, шляхом затвердження цих положень в но-
вій редакції.

12. Про делегування спостережній раді кредитної спілки повноважень щодо затвердження організаційної структури 
кредитної спілки; політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів кредитної спілки; політи-
ки винагороди кредитної спілки

13. Про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки
14. Про створення спеціального фонду кредитної спілки для провадження благодійної діяльності та умови його вико-

ристання.
Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у 

письмовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення.
Для участі у загальних зборах члени Першої всеукраїнської кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, у 

разі особистого представлення, — шляхом надання паспорта чи документу, що його замінює, у разі представлення за до-
рученням, — шляхом надання паспорта чи документу, що його замінює, а також, відповідного доручення.

Довідки за тел.: (044) 463-62-21.
Спостережна рада ПВКС

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваної Аксьоненко Людмили Вікторівни
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 17.11.2022 надано дозвіл на здій-

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000370 внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 стосовно Аксьоненко Людмили Вікторівни, 13.06.1967 
року народження, уродженки м. Волноваха, Волноваського району, Донецької області, зареєстрованої за адре-
сою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Лебедєва, буд. 134Б, підозрюваної у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК АКСЬОНЕНКО Л. В.
 Громадянка України Аксьоненко Людмила Вікторівна, 13.06.1967 року народження, уродженка м. Волноваха, 

Волноваського району, Донецької області, зареєстрованої за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Ле-
бедєва, буд. 134Б, на підставі ст. ст. 133, 135, 297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 23.11.2022, 24.11.2022 
з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого — криміналіста — Жижоми Я. О. (м.н.т. 098-535-77-83) за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7 для завершення досудового розслідування, відкрит-
тя матеріалів, вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному провадженні №12022050000000370, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ч. 3 ст. 111-1 КК України в якому Ви є підо-
зрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Повідомляємо, що досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань під № 62022050030000148 від 24.03.2022 за підозрою Попова Валентина Іванови-
ча (адреса: Донецька обл, м. Маріуполь, пр. Ракетний, 16) у вчиненні  злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України — завершено.

Відповідно до статей 283, 290 КПК України Ви маєте право на доступ до матеріалів досудового розсліду-
вання як особисто, так і за допомогою захисника, для чого необхідно прибувати з 17 листопада 2022 ро-
ку та в подальшому щоденно до старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро роз-
слідувань Лакомського Івана Ярославовича (адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, тел.(044) 365-40-00  
(вн. 2136), електронна пошта: info@dbr.gov.ua) для ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-
ня № 62022050030000148.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Яворський Костянтин Вікторович, 15 березня 1971 

року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Украї-
ни Вам повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри 
у кримінальному провадженні за № 42015130610000042 від 06.02.2015, 
за ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з метою 
ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Яворський Костянтин Вікторович, 15 березня 

1971 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 22, 23 та 24 листопада 2022 року на 14:00 год. до Другого 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Крама-
торську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для 
вручення вам повідомлення про підозру та повідомлення про зміну рані-
ше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42015130610000042 від 06.02.2015, в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

----------------------------------------------------------------------------------
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Булишев Роман Валерійович, 15 червня 1977 року 
народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кри-
мінальному провадженні за № 42015130610000045 від 10.02.2015, за ч. 1  
ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто самовільному залишенні 
місця служби з метою ухилитися від військової служби.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Булишев Роман Валерійович, 15 червня 1977 року 

народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
22, 23 та 24 листопада 2022 року на 11:40 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-

про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам 
повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42015130610000045 від 10.02.2015, в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викла-
дені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

----------------------------------------------------------------------------------
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Бєльов Віталій Вікторович, 04 жовтня 1974 року 
народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кри-
мінальному провадженні за № 42015130610000083 від 25.02.2015, за ч. 1  
ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з метою ухили-
тися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Бєльов Віталій Вікторович, 04 жовтня 1974 року 

народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
22, 23 та 24 листопада 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу  
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам 
повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42015130610000083 від 25.02.2015, в якості підозрювано-
го. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

----------------------------------------------------------------------------------
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Семенчук Владислав Анатолійович, 04.07.1975 ро-
ку 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 № 42015130610000152 від 13.05.2015, за 
ч. 1 ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з метою 
ухилитися від військової служби на службу у разі переведення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Семенчук Владислав Анатолійович, 04.07.1975 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися  22, 23 та 24 листопада 2022 року на 14:30 год. до Другого слід-
чого відділу  (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Крама-
торську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для 
вручення вам повідомлення про підозру та повідомлення про зміну рані-
ше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 42015130610000152 від 13.05.2015, в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

----------------------------------------------------------------------------------
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Котляров Денис Георгійович, 26.09.1984 року на-
родження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру та зміну раніше повідомленої підозри у кри-
мінальному провадженні за № 42015130610000161 від 15.05.2015, за ч. 1 
ст. 408 КК України, тобто у дезертирстві, тобто нез’явленні з метою ухи-
литися від військової служби на службу у разі переведення з відпустки.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Котляров Денис Георгійович, 26.09.1984 року на-

родження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
22, 23 та 24 листопада 2022 року на 11:30 год. до Другого слідчого відділу 
(з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (м. Дні-
про, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (050)-753-68-72 для вручення вам 
повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої 
підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408 КК України та здійснення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42015130610000161 від 15.05.2015, в якості підозрю-
ваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викла-
дені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

На підставі ст. ст. 134, 135 КПК України Голосіївський районний суд 
м. Києва викликає Ковітіді Ольгу Федорівну, 07.05.1962 року наро-
дження, останні відомі місця проживання: Автономна Республіка Крим, 
місто Сімферополь, вул. Свободна, буд. 3 кв. 91; Автономна Республі-
ка Крим, місто Севастополь, вул. Фрунзе, буд. 3, кв. 26; Автономна Рес-
публіка Крим, місто Севастополь, вул. Щербака, 8; останні відомі робо-
чі адреси: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, пр-т Кіро-
ва, буд. 13, каб. 263-264; Російська Федерація, м. Москва, вул. Вели-
ка Дмитрівка, 26, як особу, яка підозрюється у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України, 
для участі у розгляді клопотання про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування, яке призначено на 15 год. 00 хв. 22 листопада 2022 
року за адресою: м. Київ,  вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал № 34.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 
138 КПК України. Нагадуємо про обов’ язковість заздалегідь повідоми-
ти про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК Укра-
їни.

Повістка про виклик обвинуваченої при проведенні підготовчого 
засідання в порядку спеціального провадження

Обвинувачена Попова Анастасія Олександрівна, 14.10.1992 р.н., уро-
дженка смт. Станиця Луганська Станично-Луганського району Луган-
ської області, зареєстрована Луганська область, Щастинський район, 
с. Вільхове, вул. Чехова, 66, відповідно до вимог ст. 323 ч. 3 КПК Украї-
ни викликається в підготовче засідання, яке відбудеться 29.11.2022 ро-
ку о 10:00 годині в приміщенні Юр’ївського районного суду Дніпропе-
тровської області, за адресою Дніпропетровська область Павлоград-
ський район смт Юр’ївка вул. Центральна, 89 за обвинуваченням у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 7 КК 
України.

У разі неявки Попової А. О. до суду вона вважається належно повідо-
мленою про дату, час та місце підготовчого засідання і воно буде про-
ведено за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя М. В. Білинський

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає в якос-
ті обвинуваченого Барабанюка Андрія Михайловича, 14.11.1973 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Центральна (Калініна), 33, 
кв.30, у підготовче судове засідання по кримінальному провадженню 
№42013040000000229 від 21.10.2013 (справа №200/9053/17, прова-
дження №1-кп/0203/244/2021) за обвинувальним актом складеним за 
результатами спеціального досудового розслідування, яке відбудеть-
ся о 12 годині 00 хвилин 13 грудня 2022 року, за адресою: м. Дніпро,  
пр. ім. Пушкіна, буд. 29, каб. 14, зал №12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом. У разі неявки обвинуваченого судовий 
розгляд справи може здійснюватися за його відсутності.

Суддя О. О. Смольняков

05.09.2022 слідчим суддею Вищого антикоруп-

ційного суду Вороньком В. Д. у кримінальному про-

вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань 21.09.2018 за № 52018000000000913, 

постановлено ухвалу  (справа № 991/2951/22, прова-

дження 1-кс/991/2965/22) про здійснення спеціаль-

ного досудового розслідування стосовно Каськіва 

Олександра Володимировича, 29.04.1984 р.н., грома-

дянина України, зареєстрованого за адресою: м. Ки-

їв, вул. Круглоуніверситетська, б. 17, кв. 4, підозрюва-

ного у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-

бачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255,  

ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 204/6389/22 (провадження № 1-кп/204/594/22) 
за обвинуваченням Зінченка Костянтина Олексан-
дровича, 28 лютого 1967 р.н., у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Обвинува-
чений Зінченко Костянтин Олександрович викли-
кається в судове засідання 28 листопада 2022 року 
на 11:30 годину у приміщення Красногвардійсько-
го районного суду м. Дніпропетровська за адресою:  
м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-6, каб. № 12. Справа 
розглядається під головуванням судді Білик I. A.

Після опублікування оголошення про виклик в пре-
сі обвинувачені вважаються повідомленими про да-
ту, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин РФ Брикін Микола Гаврилович 
(Брыкин Николай Гаврилович), 25.11.1959 р.н.; від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися в якості підозрюваного  23 листопада (но-
ября) 2022 в каб. №252  до слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Чернівецькій облас-
ті (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці)  тел. роб.  (0372) 
595-408 для вручення вам повідомлень про підозру, 
виконання вимог ст.290 КПК України, вручення обви-
нувального акту та участі у проведенні інших слідчих 
(процесуальних) дій у кримінальному провадженні 
№22022260000000107 від 16.11.2022 за ч. 3 ст. 110 
КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин РФ Борцов Микола Іванович (Борцов 
Николай Иванович), 08.05.1945 р.н.; відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися в якос-
ті підозрюваного  23 листопада (ноября) 2022 в каб. 
№252  до слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 
1-А, м. Чернівці)  тел. роб.  (0372) 595-408 для вру-
чення вам повідомлень про підозру, виконання вимог 
ст.290 КПК України, вручення обвинувального акту та 
участі у проведенні інших слідчих (процесуальних) дій 
у кримінальному провадженні №22022260000000106 
від 16.11.2022 за ч.3 ст.110 КК України. 

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Тихонов Андрій Олександрович, 07.01.1976 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Криміналь-

ного процесуального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 12022100000000468 зареєстрованому у ЄРДР 06.07.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, тобто у створенні злочинної органі-
зації та керівництвом такою організацією, організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного ви-
ду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в ме-
режі Інтернет, вчиненої злочинною організацією. 

З повним тектом повідомлення про підозру Ви можете ознайомитись на сайті Офісу Генерального прокурора 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tixonovu-ao-baxirevu-do-tolmacovu-vo-
kanaskinu-am-telicinu-im-ta-povistki-pro-yix-viklik-na-21112022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Бахирев Дмитро Олександрович, 29.12.1986 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Криміналь-

ного процесуального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 12022100000000468 зареєстрованому у ЄРДР 06.07.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, тобто у створенні злочинної органі-
зації та керівництвом такою організацією, організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного ви-
ду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в ме-
режі Інтернет, вчиненої злочинною організацією.

З повним тектом повідомлення про підозру Ви можете ознайомитись на сайті Офісу Генерального прокурора 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tixonovu-ao-baxirevu-do-tolmacovu-vo-
kanaskinu-am-telicinu-im-ta-povistki-pro-yix-viklik-na-21112022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Толмачов Володимир Олегович, 12.04.1989  р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Криміналь-

ного процесуального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 12022100000000468 зареєстрованому у ЄРДР 06.07.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, тобто в участі у злочинній організа-
ції, організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведен-
ня азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною ор-
ганізацією.

З повним тектом повідомлення про підозру Ви можете ознайомитись на сайті Офісу Генерального прокурора 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tixonovu-ao-baxirevu-do-tolmacovu-vo-
kanaskinu-am-telicinu-im-ta-povistki-pro-yix-viklik-na-21112022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Теліцин Ігор Михайлович, 05.11.1993 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Кримінального процесу-

ального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 12022100000000468 
зареєстрованому у ЄРДР 06.07.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч.1  
ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, тобто в участі у злочинній організації, організації азартних 
ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що вида-
ється відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією.

З повним тектом повідомлення про підозру Ви можете ознайомитись на сайті Офісу Генерального прокурора 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tixonovu-ao-baxirevu-do-tolmacovu-vo-
kanaskinu-am-telicinu-im-ta-povistki-pro-yix-viklik-na-21112022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Канашкін Андрій Миколайович, 26.10.1989 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 Криміналь-

ного процесуального кодексу України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  
№ 12022100000000468 зареєстрованому у ЄРДР 06.07.2022, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, тобто в участі у злочинній організа-
ції, організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведен-
ня азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною ор-
ганізацією.

З повним тектом повідомлення про підозру Ви можете ознайомитись на сайті Офісу Генерального прокурора 
за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tixonovu-ao-baxirevu-do-tolmacovu-vo-
kanaskinu-am-telicinu-im-ta-povistki-pro-yix-viklik-na-21112022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Тихонов Андрій Олександрович, 07.01.1976 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 

21, 22 та 23 листопада 2022 року о 14:00 год. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у 
м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бахирев Дмитро Олександрович, 29.12.1986 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 

21, 22 та 23 листопада 2022 року о 14:00 год. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у 
м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Толмачов Володимир Олегович, 12.04.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 

21, 22 та 23 листопада 2022 року о 14:00 год. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у 
м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Теліцин Ігор Михайлович, 05.11.1993  р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 21, 22 та 

23 листопада 2022 року о 14:00 год. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві 
(м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та на-
слідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Канашкін Андрій Миколайович, 26.10.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 

21, 22 та 23 листопада 2022 року о 14:00 год. до слідчого управління Головного управління Національної поліції у  
м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15) тел. роб. (044)-271-93-29 для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Аіткулова Ельвіра Ринатівна, 19.08.1973 ро-
ку народження, про те, що 23.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022180000000265 від 14.11.2022, в якому їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 
23 по 25 листопада 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою:  
м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрювану Аіткулову Ельвіру Ринатівну, 

19.08.1973 року народження, адреса місця роботи: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, для 
вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22022180000000265 від 14.11.2022, на 17 год. 00 хв. 25.11.2022, до слідчо-
го відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, каб. №4. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Ламейкін Дмитро Вікторович, 27.02.1977 ро-
ку народження, про те, що 23.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022180000000266 від 14.11.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 
23 по 25 листопада 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою:  
м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Ламейкіна Дмитра Вікторовича, 

27.02.1977 року народження, адреса місця роботи: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, для 
вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22022180000000266 від 14.11.2022, на 17 год. 00 хв. 25.11.2022, до слідчо-
го відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, каб. №4. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Лебедєв Євгеній Вікторович, 12.12.1957 ро-
ку народження, про те, що 23.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022180000000267 від 14.11.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 
23 по 25 листопада 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою:  
м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Лебедєва Євгенія Вікторовича, 

12.12.1957 року народження, адреса місця роботи: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, для 
вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22022180000000267 від 14.11.2022, на 17 год. 00 хв. 25.11.2022, до слідчо-
го відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, каб. №4. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Лесун Анатолій Федорович, 27.02.1959 ро-
ку народження, про те, що 23.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022180000000268 від 14.11.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 
23 по 25 листопада 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою:  
м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Лесуна Анатолія Федоровича, 

27.02.1959 року народження, адреса місця роботи: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, для 
вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22022180000000268 від 14.11.2022, на 17 год. 00 хв. 25.11.2022, до слідчо-
го відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, каб. №4. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Лечхаджиєв Руслан Абдулвахієвич, 02.07.1965 
року народження, про те, що 23.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022180000000269 від 14.11.2022, в якому йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, буде завершено. У зв’язку з чим, Ви маєте право на озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожного дня з 
23 по 25 листопада 2022 року у приміщенні слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою:  
м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБ України в Рівненській області викликає підозрюваного Лечхаджиєва Руслана Абдулвахі-

євича, 02.07.1965 року народження, адреса місця роботи: Російська Федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 
1, для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22022180000000269 від 14.11.2022, на 17 год. 00 хв. 25.11.2022, до 
слідчого відділу УСБ України в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 8А, 
каб. №4. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278, 480 КПК України громадянка України Карпенкова Анаста-
сія Валеріївна, 31.10.1992 року народження, повідомляється, що 17.11.2022 у кримінальному провадженні за 
№22022080000000698 від 27.05.2022 відносно неї складено повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином Украї-
ни посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, 
у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміні-
страції держави-агресора. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Карпенкова Анастасія Валеріївна, 31.10.1992 року народження, повідомляється, що 
відповідно до вимог ст.ст. 111, 133-137 КПК України вона викликається 23 та 24 листопада 2022 року на 
10год.00хв. у кабінет № 111 УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, 
для допиту та проведення інших слідчих процесуальних дій як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№22022080000000698 від 27.05.2022. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення спеціального досудового розслідування 

Відповідно до ст. 290 КПК України  повідомляється Рєзнікову Вячеславу Вадимовичу, 19.02.1980 року народження, 
що спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022232190000118 від 04.07.2022. в якому Вам 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України, завер-
шено 19.11.2022, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. У 
зв’язку з чим Ви маєте право, ознайомитися з матеріалами досудового розслідування 23, 24, 25 листопада 2022 року в 
період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у приміщенні Криворізького міського відділу  УСБУ в Дніпропетровській об-
ласті за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Українська  57, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК Украї-
ни повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді. 

Повістка про виклик
Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України Ви викликаєтесь до Криворізь-

кого міського відділу  УСБУ в Дніпропетровській області для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
З матеріалами кримінального провадження Ви можете ознайомитися 23, 24, 25 листопада 2022 року в період часу з 

09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у Криворізького міського відділу  УСБУ в Дніпропетровській області за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Кривий Ріг, вул. Українська  57, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити сто-
роні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК СТЕФАНІШИНА П. Я.
СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій облас-

ті проводиться досудове розслідування у кримінально-
му провадженні № 12014050640000179 від 14.05.2014 за 
ознаками ч. 1 ст. 121 КК України за підозрою Стефаніши-
на Павла Яковича, 01.07.1977 року народження, який пе-
реховується від органів досудового розслідування.

У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 139 КПК України, підозрюваного Стефанішина П. Я. 
викликаю на 22.11.2022 року з 09:00 годин до 10:00 го-
дин до будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Електрична, 5, 
для вручення клопотання про продовження строку досу-
дового розслідування, проведення інших слідчих (проце-
суальних) дій. 

У разі неявки підозрюваного дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням.

Оголошення про виклик до суду
Дніпровський районний суд міста Києва викликає Українець Лесю Іванівну як 

обви нувачену на 11 год. 00 хв. 24 листопада 2022 року у справі за обвинувачен-
ням Українець Лесі Іванівни, 05.06.1971 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції За-
кону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України»), за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, зал № 5.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя Федосєєв С. В.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного № 3535 на прізвище Бенко  Пав-
ло Павлович, 06.02.1982 року народження, Протокол ВЛК Тячівського району  
№ 129 від 12.05.2022 року ст. 5 «А» наказу МО України № 402 від 14.08.2008 року 
вважати втраченим.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування та про відкриття  

сторонами  матеріалів кримінального провадження
Відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України та за дорученням процесуаль-

ного керівника — прокурора відділу процесуального керівництва у кри-
мінальних провадженнях слідчих територіального управління Державно-
го бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури повідомляю, що 
24.10.2022 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  № 62022050020000081 
від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою Кошкіна Владислава Романовича, 
04.06.1993 року народження, — завершено.

Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.
На підставі ст.ст. 283, 290 КПК України Ви маєте право на ознайомлен-

ня з цими матеріалами за правилами цієї статті 24, 25 листопада 2022 у 
приміщенні тимчасового розташування Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську за адресою:  
пр-т Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпропетровська область. 

Також відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України прошу надати до-
ступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-
які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також на-
дати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у Ва-
шому володінні або під Вашим контролем, якщо Ви маєте намір вико-
ристати відомості, що містяться в них, як докази у суді у кримінальному 
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 62022050020000081 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кошкін Владислав Романович, 04.06.1993 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 24, 25 листопада 
2022 року о 10:00 год. до слідчого Другого слідчого відділу (з дислока цією 
у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Чапланова Анатолія Ва-
сильовича за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 26 для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження № 62022050020000081 
від 15.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

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

Анатолій ЧАПЛАНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
04.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000001490 

від 16.08.2022 повідомлено про підозру Кустинського Ярослава Мико-
лайовича, 07.11.1986 р.н., уродженця с. Велика Знам’янка Кам’янко-
Дніпровського району Запорізької обл., українцю, громадянину України, з 
вищою освітою, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Василів-
ський р-н, с. Велика Знам’янка, вул. Пролетарська, буд. 77, одруженого, 
який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок криміналь-
ного провадження, передбачений ст. 480 КПК України, раніше не судимого, 
про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.111-1 КК України — дії гро-
мадянина України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держа-
ви-агресора у закладах освіти.

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на вебсай-
ті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за поси-
ланням: https://www.gp.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає громадянина Укра-

їни Кустинського Ярослава Миколайовича, 07.11.1986 р.н., уродженця  
с. Велика Знам’янка Кам’янко-Дніпровського району Запорізької обл., 
українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адре-
сою: Запорізька область, Василівський р-н, с. Велика Знам’янка, вул. Про-
летарська, буд. 77, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 23.11.2022 на 10 годину 00 хвилин, 24.11.2022 на 
10 годину 00 хвилин до слідчого відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни в Запорізькій області за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62, для вручення оригіналу повідомлення про підозру за ч. 3 
ст. 111-1 КПК України, а також для допиту як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 22022080000001490 від 16.08.2022. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення  

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного  
Анциферова Артура Адольфовича

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська 17.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №12022050000000393, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2022, стосовно Ан-
циферова Артура Адольфовича, 18.11.1970 року народження, уродженця  
м. Докучаєвськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, Волноваський район, с. Трудівське, вул. Молодіжна, буд. 10а, 
підо зрюваного у вчиненні злочи ну, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  АНЦИФЕРОВА А. А.
 Громадянин України АНЦИФЕРОВ АРТУР АДОЛЬФОВИЧ, 18.11.1970 ро-

ку народження, уродженець м. Докучаєвськ Донецької області, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Трудівське,  
вул. Молодіжна, буд. 10а, на підставі ст.ст. 133, 135, 297- 5 КПК України Вам 
необхідно з’явитись 23.11.2022, 24.11.2022 з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях до слідчого — криміналіста — Жи-
жоми Я. О. (м.н.т. 098-535-77-83) за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 для завершення досудового розсліду-
вання, відкриття матеріалів, вручення обви нувального акту з додатками у 
кримінальному прова дженні №12022050000000393, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 19.04.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочи ну, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поваж-
них причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕНОЇ ПІДОЗРИ  
ТА НОВУ ПІДОЗРУ

Громадянин України Слатвицький Дмитро Вікторович, 17.09.1989 
року народження, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278, 279 КПК 
України вам повідомляється про зміну раніше повідомленої підозри та 
нову підозру у кримінальному провадженні № 12022221230001070 від 
17.09.2022, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільному зайнятті грома-
дянином України посади в незаконних правоохоронних органах, ство-
рених на тимчасово окупованій території та ч. 1 ст. 111-2 КК України, 
а саме у пособництві державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, 
спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресо-
ру (пособництво), вчинених громадянином України з метою завдання 
шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій окупаційної 
адміністрації держави-агресора.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Слатвицький Дмитро Вікторович, 17.09.1989 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 23, 24 та 25 листопада 2022 року об 11:00 
год. до слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського район-
ного управління поліції № 3 Головного управління Національної полі-
ції в Харківській області для допиту в якості підозрюваного, а також 
проведенні інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12022221230001070 від 17.09.2022 в якості підозрюваного. По-
важні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у  
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здій-
снювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12022000000000378 від 12.05.2022 за підозрою Сімініхіна Миколи Ми-
колайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України.

Наразі у відповідності до вимог КПК України зібрано докази, які є достат-
німи для складання обвинувального акта та завершення досудового роз-
слідування. 

З урахуванням викладеного підозрюваний Сімініхін М. М. повідомляєть-
ся про завершення досудового розслідування та надання доступу до йо-
го матеріалів, які перебувають у старшого слідчого в особливо важливих 
справах Головного слідчого управління Національної поліції України Хо-
менка М. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Сімініхін Микола Миколайович, 11.07.1965 року 
народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесу-
ального кодексу України Вам необхідно з’явитися: 24 листопада 2022 року  
о 10 год. 00 хв. та 25 листопада 2022 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчо-
го в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної 
поліції України Хоменка М. А. за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 51, 
для виконання процесуальної дії — надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 120220000000000378 
від 12.05.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесу-
ального кодексу України 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Наказу Державного агентства лісових ресурсів 
України від 28.10.2022 року № 858 «Про припинення ДЕРЖАВНО-
ГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та Нака-
зу Державного агентства лісових ресурсів України від 04.11.2022 року  
№ 980 «Про внесення змін до складу Комісії з припинення ДЕРЖАВНО-
ГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з  
ЄДРПОУ 00993082, шляхом реорганізації, а саме приєднання до ДЕР-
ЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЛІСИ УКРАЇНИ», код згідно з ЄДРПОУ 44768034.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУТЯНСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ПРИЙМАЮТЬСЯ В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ 
В ТЕРМІН: 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішен-
ня засновника про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУ-
ТЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом реорганізації за адресою: 
Україна, 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт Гути, 
вул. Первухінська, 49.

Тел. (066) 823-98-12.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна)  
ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: GL19N021511
Найменування активу/стислий опис ак-
тиву

Право вимоги за кредитним договором 
№ 1, що укладений з суб’єктом господа-
рювання 28.03.2019 (випливає з Догово-
ру про спільну діяльність № 17-1672/5-3 
від 28.08.2002)

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 05.12.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри-

тих торгів (аукціону) по кожному лоту 
вказується на веб сайті: https://prozorro.
sale/

Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, початкова ці-
на, правила участі в аукціоні):

www.fg.gov.ua/passport/51973

Зіпсоване посвідчення громадянина, потерпілого від Чорнобиль-
ської катастрофи, категорії 3 серії Б № 568954 від 20.01.94 року, ви-
дане Київською облдержадміністрацією на ім’я Кокарєв Микола Івано-
вич, вважати недійсним.

Загублене посвідчення громадянина, який постійно проживає на території 

зони посиленого радіоекологічного контролю у 1986 році, 4 категорії, серії В-І  

№ 786987 від 22.02.1994 року, видане Київською обласною державною адміні-

страцією на ім’я Дідківського Василя Михайловича, вважати недійсним.
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