
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 листопада 2022 року
USD 36.5686 EUR 37.4481 PLN 7.959 / AU 63651.67 AG 755.28 PT 35701.56 PD 69734.13

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:

«Ми маємо пам’ятати: 
ціна, яку ми платимо, 

вимірюється грошима,  
 а ціна, яку платить 

Україна, вимірюється 
життям».

Урядова програма 
допомагає долати кризу

ДОСТУПНІ КРЕДИТИ. За минулий тиждень майже 300 підпри-
ємців отримали кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 
5—7—9%» на загальну суму 1,1 млрд грн. З початку чинності про-
грами (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 50,4 тис. кредитів на 
154,6 млрд грн. Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів 
— 60,8 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кре-
дитів — 28,6 млрд грн. На антивоєнні цілі було видано 27,6 млрд грн, 
на інвестиційні цілі — 10,8 млрд грн. Аграрії отримали 25,7 млрд грн 
кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії 
взяли 1 млрд грн для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що пра-
цюють у сільському господарстві (53%), торгівлі та виробництві 
(24%), промисловій переробці (14%). Серед регіонів лідери за сума-
ми укладених кредитних договорів — Львівська, Харківська, Дніпро-
петровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

У програмі беруть участь 44 банки, найбільшу кількість кредитів 
видали ПриватБанк (20,9 тис.), Ощадбанк (7,4 тис.) та «Райффай-
зен Банк Аваль» (4,7 тис.).

475 квартир
за рахунок пільгових іпотечних кредитів 
уже придбали сім’ї з числа внутрішньо 

переміщених осіб. Проєкт реалізують 
спільно Мінреінтеграції  

та Держмолодьжитло

МИ ВИСТОЇМО! Президент Володимир Зеленський звернувся 
до Українського народу з нагоди знаменної дати — початку 
Помаранчевої революції та Революції Гідності

Бо маємо гідність.  
А тому — свободу!

Генсек НАТО про те, що Альянсу необхідно активізувати 
свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну  
у довгостроковій перспективі

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

es
id

en
t.g

ov
.u

a

2

3 4 
НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Як в умовах воєнного 
стану працює на 
продовольчу безпеку 
аграрний комплекс 
Полтавщини 

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Готуючись до повоєнної відбудови 
України, ми маємо запропонувати  
потенційним донорам та інвесторам 
десятки конкретних взаємовигідних і 
перспективних інноваційних стратегій 6 

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Успішні столичні інженер-
кібернетик і адвокат стали 
офіцерами-десантниками, 
заслужено здобувши повагу 
підлеглих і старших командирів 

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 

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанував пам’ять активістів, які загинули  
під час Революції Гідності
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оголошення

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

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

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
м. Харків                      18 листопада 2022 року
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві від 18.11.2022 по справі № 552/8765/22, про-

вадження № 1-кс/552/3452/22, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 62022170020000947 від 01.11.2022 стосовно підозрюваного Черидника Максима 
Юрійовича, 08.08.1995 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказа-
ному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваному Че-
риднику Максиму Юрійовичу, 08.08.1995 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно з’явитися 25.11.2022 о 10:00, 
26.11.2022 о 10:00, 28.11.2022 о 10:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Харків, вул. 
Є. Котляра, 7, для допиту в якості підозрюваної, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказано-
му кримінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, то-
му відповідно до ст. 290 КПК України повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022170020000947 від 01.11.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою Черидника Максима Юрійовича 
буде завершено 29.11.2022 та Ви маєте право на доступ до матеріалів досудового розслідування у вказаному 
кримінальному провадженні та право на ознайомлення із ними за правилами статті 290 КПК України, почина-
ючи з 11:00 29.11.2022 у приміщенні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полта-
ві за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, каб. № 7. 

Вам необхідно з’явитися 29.11.2022 об 11:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вище вказаною 
адресою для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 
КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження та ознайомлення із ними.

Також, Вам необхідно з’явитися 30.11.2022 об 11:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харко-
ві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вищевка-
заною адресою для вручення прокурором обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування 
та відібрання розписки про їх отримання. 

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку:  тел. (0532) 641018, е-mail: dbr@pl.dbr.gov.ua.
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві Лілія ДУДНІК

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

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.11.2022 (судова спра-
ва № 201/8986/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 12022131580000082 від 29.04.2022 стосовно підозрюваного Баюна Сергія Миколайовича, 
20.09.1975 року народження, у вчиненні кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вка-
заному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України підозрюваному Баюну Сергію Миколайовичу, 20 вересня 1975 року народження, повідо-
мляємо, що Вам необхідно з’явитись 26.11.2022 о 10:00, 28.11.2022 о 10:00, 29.11.2022 о 10:00 до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, кабінет 131 для допиту в якості підозрювано-
го, проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а також для вручен-
ня повідомлення про завершення досудового розслідування, виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального провадження, вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

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

Прокурор у кримінальному провадженні, прокурор Старобільської окружної прокуратури  
Луганської області Ольга ЖАДАН

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

 На підставі ст .ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянин України Луганський Олександр На-
зарович, 17.07.1955 року народження, 26.11.2022 о 10:00, 28.11.2022 о 10:00, 29.11.2022 о 10:00 до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, кабінет 131, для вручення Вам письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК Укра-
їни у кримінальному провадженні № 42022132580000063 від 02.05.2022, допиту як підозрюваного, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причи-
ни та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

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

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.11.2022 (судова справа 
№ 201/9046/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні №22022130000000187 від 06.06.2022 стосовно підозрюваної Смаги Ірини Іванівни, 12.05.1965 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вка-
заному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України підозрюваній Смазі Ірині Іванівні, 12.05.1965 року народження, повідомляємо, що Вам не-
обхідно з’явитись 26.11.2022 о 10:00, 27.11.2022 о 10:00, 28.11.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, розташованого на період воєнного стану за адресою: м. Дніпро, 
пл. Шевченка, 7 для допиту в якості підозрюваної, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказа-
ному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам 
необхідно з’явитись 29.11.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, за вищевказаною адресою для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та 
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження.

Також, Вам необхідно з’явитись 30.11.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досу-
дового розслідування та відібрання розписки про їх отримання.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст .ст. 133, 135, 278 КПК України ви-

кликається громадянин України Межирицький Ярос-

лав Володимирович, 10.07.1981 року народження, 

26.11.2022 о 13:00, 28.11.2022 о 13:00, 29.11.2022 о 

13:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією 

у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 

областях за адресою: Дніпропетровська область,  

м. Дніпро, площа Шевченка, 7, кабінет 131, для вру-

чення Вам письмового повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення, передба-

ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному про-

вадженні № 220221300000000144 від 06.05.2022, до-

питу як підозрюваного, а також проведення інших 

слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-

нальному провадженні. Поважні причини та наслід-

ки неприбуття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 

139 Кримінального процесуального кодексу України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Григоренко Ірина Вікторівна, 
06.04.1963 р.н., зареєстрована за адресою: вул. Ви-
шнева, 158, смт Марківка Старобільського району 
Луганської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу 
України Вам необхідно з’явитися 26.11.2022 о 10:00, 
28.11.2022 о 10:00, 29.11.2022 о 10:00 до слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, для вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному прова-
дженні № 42022132580000126 від 21.09.2022 допи-
ту як підозрюваної, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у зазначеному кримінально-
му провадженні. Поважні причини та наслідки непри-
буття особи на виклик вказані у ст. ст. 138, 139 Кримі-
нального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
ОЛІЙНИК Володимир Володимирович, 03.08.1973 р.н., який зареєстро-

ваний за адресою: вулиця Грушевського, 9, кв. 11, місто Тлумач Івано-
Франківської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 викликається 28 
листопада 2022 року на 12.00 до Національного антикорупційного бюро 
України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для отримання об-
винувального акта у кримінальному провадженні № 52022000000000230 
від 22.08.2022 за ч. 5 ч. 191, ч. 2 ст. 366 КК України в якості підозрювано-
го. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик визначені в ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

Старший детектив — заступник керівника відділу детективів  
Національного антикорупційного бюро України Єршов П. А. 

т.(044)3639718 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадяни України Лашин Дмитро Дмитрович, 21.12.1987 р.н., остан-

ня відома адреса проживання: Луганська область, м. Кадіївка (кол. Ста-
ханов), вул. Н. Курченко, буд. 3, кв. 19, згідно ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитись 25.11.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчо-
го в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівнен-
ській області Кучерука С. В. до приміщення Управління Служби безпеки 
України в Рівненській області, розташованого за адресою: м. Рівне, вул. 
Відінська, 4, телефон (0362) 624343, для вручення підозри у вчиненні 
злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, проведення процесуаль-
них дій за Вашою участю, в тому числі: допиту в якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22022180000000121 від 05.08.2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування

Відповідно до ст. 290 КПК України  повідомляється потерпілому Кли-
менку Олександру Геннадійовичу, 14.07.1993 року народження, який заре-
єстрований в с. Велика Кардашинка Скадовського району Херсонської об-
ласті, вул. Молодіжна, 19,  що 18.11.2022 завершено досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 12021231150000467 від 29.09.2021 
за підозрою Лісняка В. В. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 348 КК України.  

У зв’язку з чим Ви маєте право ознайомитися з матеріалами досудово-
го розслідування 22, 23, 24, 25 листопада 2022 року в період часу з 09 год. 
00 хв. по 18 год. 00 хв. у приміщенні Скадовської  окружної прокуратури за 
адресою:  м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

Повідомлення про підозру
18.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000002244 від 

16.11.2022 складено повідомлення про підозру Шевченко Тарасу Вале-
рійовичу, 23.08.1978 р.н., уродженця смт. Приазовське Мелітопольсько-
го району Запорізької області, громадянину України, який зареєстрова-
ний за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, смт. При-
азовське, вул. Покровська, буд. 24, кв. 32, про те, що він обґрунтова-
но підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.5 ст.111-1 КК України — добровільне зайняття громадянином 
України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах вла-
ди, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупа-
ційній адміністрації держави-агресора.

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Шевченка Тара-

са Валерійовича, 23.08.1978 р.н., уродженця смт. Приазовське Меліто-
польського району Запорізької області, громадянину України, який за-
реєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, 
смт. Приазовське, вул. Покровська, буд. 24, кв. 32, для вручення письмо-
вого повідомлення про підозру та проведення слідчих дій за участю Вас 
як підозрюваного у кримінальному провадженні №22022080000002244 
від 16.11.2022, на 10 год. 00 хв. 25.11.2022 та на 10 год. 00 хв. 26.11.2022 
у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ  
в Запорізькій області  Є. Семекліт

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального  

досудового розслідування в кримінальному  
провадженні №42014110350000277 

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 
17.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування в кримінальному провадженні 
№42014110350000277, стосовно підозрюваного Распопо-
ва Олександра Євгеновича, 04.10.1970 р.н., зареєстровано-
го за адресою: АР Крим, м. Алушта, 15-й кілометр траси 
Алушта-Судак (територія військової частини К-1401), який  
підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст.408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Распопова Олександра Євгеновича

Підозрюваному Распопову Олександру Євгеновичу, 
04.10.1970 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 
297-5 КПК України, необхідно з’явитися 25.11.2022 о 10 
год. 00 хв. до каб. № 49 слідчого відділу Управління СБ 
України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, 
вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-19-20), до старшого слід-
чого в ОВС Войтанніка Євгена Володимировича для про-
ведення слідчих (процесуальних) дій (допит як підозрю-
ваного, повідомлення про завершення досудового розслі-
дування та відкриття матеріалів досудового розслідуван-
ня) у якості підозрюваного за Вашою участю та захисника, 
у кримінальному провадженні №42014110350000277 від 
17.12.2014  за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У випадку неприбуття без поважної причини, до підо-
зрюваного будуть застосовані положення ст.139 КПК Укра-
їни.

ОГОЛОШЕННЯ № 6  
від 18.11.2022 про результати проведення конкурсу з придбання квартир  

на вторинному ринку ГУНП в Київській області
Головним управлінням Національної поліції в Київській області проведено третій 

конкурс з придбання квартир на вторинному ринку в Київській області для забезпе-
чення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Київській області.

Закупівля квартир здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16 лютого 2011 року № 147.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бюджету України.
Предмет закупівлі: дві квартири, в населених пунктах, які розташовані на відстані 

до 15 км від меж міста Києва.
Стан квартир, що пропонується до придбання, повинен бути придатним для про-

живання, будівельні роботи виконані згідно з нормами, стандартами і правилами та 
відповідати вимогам конкурсної документації.

Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу:
газета «Урядовий кур’єр» від 05 листопада 2022 року № 237 (7358);
офіційний вебсайт МВС України ( mvs.gov.ua) від 03.11.2022.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося об 11.00 16 листопада 2022 року за 

адресою: вул. Володимирська, буд. 15, м. Київ.
Інформація про результати проведення третього конкурсу: 
переможцем конкурсу визнано фізичну особу Оранюк А. Л. (ІПН 3261601343) з 

пропозицією однокімнатної квартири загальною площею 41,1 кв.м.
переможцем конкурсу визнано фізичну особу Федоренка І.В. (ІПН 3558106339) з 

пропозицією двокімнатної квартири загальною площею 52,7 кв.м.
Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Козицький Віктор Іванович, 30 липня 1963 року народження, відповідно 

до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 184 КПК України викликається 23.11.2022 на 17 год. 00 хв. до 
Державного бюро розслідувань у службовий кабінет № 517 за адресою: м. Київ, вул. Бори-
соглібська, 18, для вручення копії клопотання про обрання запобіжного заходу з матеріа-
лами, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, у криміналь-
ному провадженні № 42016000000001184 від 06.05.2016.

Поважні причини та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України. 
Слідчий ДБР В. Ільїн
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

ховуючи Закон України від 22.05.2022 №2263-IX та постанову Верховної 
Ради України від 27.01.2015 №129-VIII, повідомляю, що у кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР 12.05.2022 за № 12022111130000956 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно з яким громадянин Російської Федерації Петряшин Євгеній Євгено-
вич, 16.06.1994 р.н. проживаючий за адресою: Російська Федерація, Че-
лябінська область, м. Чебаркуль, вул. Миру, 24, підозрюється в іншому 
порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними дого-
ворами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та 
обов’язків підозрюваного розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая 

Закон Украины от 22.05.2022 № 2263-IX и постановление Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенном в ЕРДР 12.05.2022 с № 12022111130000956 по призна-
кам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 438 УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, 
согласно которому гражданин Российской Федерации Петряшин Евгений 
Евгеньевич, 16.06.1994 г.р., проживающий по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, 
ул. Школьная, 14, подозревается в ином нарушении законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными договорами, согласие на об-
язательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, то есть 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязан-
ностей подозреваемого размещен на сайте Офиса Генерального прокуро-
ра в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Петряшин Євгеній Євгенович, 16.06.1994 р.н., прожива-

ючий за адресою: Російська Федерація, Челябінська область, м. Чебар-
куль, вул. Миру, 24, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, Кримінального 
процесуального кодексу України, Закону України від 22.05.2022 №2263-IX, 
постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII, Вам необ-
хідно з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 року об 11:00 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни  Якубовського Д.Ю. (роб. тел. 044-363-19-35, каб. № 25 приміщення Го-
ловного слідчого управління, що знаходиться за адресою вул. Богомоль-
ця, 10 у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 12022111130000956 від 12.05.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Петряшин Евгений Евгеньевич, 16.06.1994 г.р., про-

живающий по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул. Мира, 24, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 
135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины 
от 22.05.2022 №2263-IX, постановления Верховной Рады Украины от 
27.01.2015 №129-VIII, Вам необходимо явиться 28, 29, 30 ноября 2022 го-
да в 11:00 час. к старшему следователю по ОВД Главного следственно-
го управления Национальной полиции Украины Якубовскому Д.Ю. (раб. 
тел. 044-363-19-35, каб. 25 помещения Главного следственного управ-
ления, что находится по адресу улица Богомольца, 10 в городе Киеве) 
для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 
12022111130000956 от 12.05.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности яв-
ки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

___________________________________________________________

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

вуючи Закон України від 22.05.2022 № 2263-IX та постанову Верховної Ра-
ди України від 27.01.2015 № 129-VIII, повідомляю, що у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 05.04.2022 за № 12022111130000956 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно 
з яким громадянин Російської Федерації Бороденко Данило Євгенійович, 
24.11.2001 р.н., проживаючий за адресою: Російська Федерація, Челябін-
ська область, м. Чебаркуль, вул. Миру, 24, підозрюється в іншому пору-
шенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договора-
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, тобто 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та 
обов’язків підозрюваного розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая 

Закон Украины от 22.05.2022 № 2263-IX и постановление Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенного в ЕРДР 05.04.2022 с № 12022111130000956 по призна-
кам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 438 УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, 
согласно которому гражданин Российской Федерации Бороденко Да-
ниил Евгеньевич, 24.11.2001 г.р., проживающий по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24, подозре-
вается в ином нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных 
международными договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины, то есть в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязан-
ностей подозреваемого размещен на сайте Офиса Генерального прокуро-
ра в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бороденко Данило Євгенійович, 24.11.2001 р.н., прожи-

ваючий за адресою: Російська Федерація, Челябінська область, м. Чебар-
куль, вул. Миру, б. 24, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального 
процесуального кодексу України, Закону України від 22.05.2022 № 2263-
IX, постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII, Вам необ-

хідно з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 року об 11:15 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Украї-
ни Якубовського Д.Ю. (роб. тел. 044-363-19-35, каб. № 25 приміщення Го-
ловного слідчого управління, що знаходиться за адресою вул. Богомоль-
ця, 10 у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 12022111130000956 від 12.05.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Бороденко Даниил Евгеньевич, 24.11.2001 г.р., прожи-

вающий по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Че-
баркуль, ул. Мира, 24, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 Уго-
ловного процессуального кодекса Украины, Закона Украины от 22.05.2022  
№ 2263-IX, постановления Верховной Рады Украины от 27.01.2015  
№ 129-VIII, Вам необходимо явиться 28, 29, 30 ноября 2022 года в 11:15 
час. к старшему следователю по ОВД Главного следственного управления 
Национальной полиции Украины Якубовскому Д.Ю. (раб. тел. 044-363-19-
35, каб. 25 помещения Главного следственного управления, что находит-
ся по адресу улица Богомольца, 10 в городе Киеве) для допроса в каче-
стве подозреваемого в уголовном производстве № 12022111130000956 
от 12.05.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности яв-
ки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

___________________________________________________________

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

вуючи Закон України від 22.05.2022 № 2263-IX та постанову Верховної Ра-
ди України від 27.01.2015 № 129-VIII,  повідомляю, що у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 05.04.2022 за № 12022111130000956 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, 
згідно з яким громадянин Російської Федерації Бояркін В’ячеслав Андрі-
йович 23.08.1995 р.н., проживаючий за адресою: Російська Федерація, 
Самарська область, Волзький район, смт. Рощинський, буд. 5А-40, підо-
зрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та 
обов’язків підозрюваного розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая 

Закон Украины от 22.05.2022 № 2263-IX и постановление Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенном  в ЕРДР 05.04.2022 с № 12022111130000956 по призна-
кам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 438 УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, 
согласно которому гражданин Российской Федерации Бояркин Вячеслав 
Андреевич, 23.08.1995 г.р., проживающий по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, Волжский район, пгт. Рощинский, д. 5А-40, подо-
зревается в ином нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных 
международными договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины, то есть в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязан-
ностей подозреваемого размещен на сайте Офиса Генерального прокуро-
ра в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бояркін В’ячеслав Андрійович, 23.08.1995 р.н., прожи-

ваючий за адресою: Російська Федерація, Самарська область, Волзь-
кий район, смт. Рощинський, буд. 5А-40, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України від 
22.05.2022 № 2263-IX, постанови Верховної Ради України від 27.01.2015  
№ 129-VIII, Вам необхідно з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 року об 
11:30 год. до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління На-
ціональної поліції України Якубовського Д.Ю. (роб. тел. 044-363-19-35, 
каб. № 25 приміщення Головного слідчого управління, що знаходиться за 
адресою вул. Богомольця, 10 у місті Києві) для допиту в якості підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 12022111130000956 від 12.05.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Бояркин Вячеслав Андреевич, 23.08.1995 г.р., прожи-

вающий по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район, пгт. Рощинский, д. 5А-40, в соответствии с требования-
ми ст. ст. 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, За-
кона Украины от 22.05.2022 № 2263-IX, постановления Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 №129-VIII, Вам необходимо явиться 28, 29, 30 но-
ября 2022 года в 11:30 час. к старшему следователю по ОВД Главного 
следственного управления Национальной полиции Украины Якубовскому 
Д.Ю. (раб. тел. 044-363-19-35, каб. 25 помещения Главного следственного 
управления, что находится по адресу улица Богомольца, 10 в городе Ки-
еве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве  
№ 12022111130000956 от 12.05.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности яв-
ки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

___________________________________________________________

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

вуючи Закон України від 22.05.2022 № 2263-IX та постанову Верховної Ра-
ди України від 27.01.2015 № 129-VIII,  повідомляю, що у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 05.04.2022 за № 12022111130000956 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно 
з яким громадянин Російської Федерації Єфімов Владислав Григорович, 
27.02.1998 р.н., проживаючий за адресою: Російська Федерація, Респу-
бліка Башкортостан, Кармаскалінський район, с. Єфремкіно, вул. Шкіль-
на, 14, підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбаче-
ні міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та 
обов’язків підозрюваного розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая 

Закон Украины от 22.05.2022 № 2263-IX и постановление Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенном в ЕРДР 05.04.2022 с № 12022111130000956 по признакам 
совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 
УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, соглас-
но которому гражданин Российской Федерации Ефимов Владислав Гри-
горьевич, 27.02.1998  г.р., проживающий по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, 
ул. Школьная, 14, подозревается в ином нарушении законов и обычаев 
войны, предусмотренных международными договорами, согласие на  
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК 
Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязан-
ностей подозреваемого размещен на сайте Офиса Генерального прокуро-
ра в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Єфимов Владислав Григорович, 27.02.1998 р.н., прожи-

ваючий за адресою: Російська Федерація, Республіка Башкортостан, Кар-
маскалінський район, с. Єфремкіно, вул. Шкільна, 14, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135, Кримінального процесуального кодексу України, Закону 
України від 22.05.2022 № 2263-IX, постанови Верховної Ради України від 
27.01.2015 № 129-VIII, Вам необхідно з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 
року об 11:45 год. до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управ-
ління Національної поліції України Якубовського Д. Ю. (роб. тел. 044-363-
19-35, каб. № 25 приміщення Головного слідчого управління, що знахо-
диться за адресою вул. Богомольця, 10 у місті Києві) для допиту в якості 
підозрюваного у кримінальному провадженні № 12022111130000956 від 
12.05.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Ефимов Владислав Григорьевич, 27.02.1998 г.р., про-

живающий по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортос-
тан, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Школьная, 14, в соответ-
ствии с требованиями ст. ст. 133, 135 Уголовного процессуального кодек-
са Украины, Закона Украины от 22.05.2022 №2263-IX, постановления Вер-
ховной Рады Украины от 27.01.2015 №129-VIII, Вам необходимо явить-
ся 28, 29, 30 ноября 2022 года в 11:45 час. к старшему следователю по 
ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины 
Якубовскому Д.Ю. (раб. тел. 044-363-19-35, каб. 25 помещения Главного 
следственного управления, что находится по адресу улица Богомольца, 10 
в городе Киеве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном про-
изводстве № 12022111130000956 от 12.05.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности яв-
ки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

___________________________________________________________

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

вуючи Закон України від 22.05.2022 № 2263-IX та постанову Верховної Ра-
ди України від 27.01.2015 № 129-VIII, повідомляю, що у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 12.05.2022 за № 12022111130000956 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким громадянин Російської Федерації Харьков Микита Володимирович, 
19.01.2001 р.н., проживаючий за адресою: Російська Федерація, Челябін-
ська область, м. Чебаркуль, вул. Миру, 24, підозрюється у порушенні за-
конів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, тобто у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та 
обов’язків підозрюваного розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая 

Закон Украины от 22.05.2022 № 2263-IX и постановление Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенном в ЕРДР 12.05.2022 с № 12022111130000956 по признакам 
совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 
УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, согласно 
которому гражданин Российской Федерации Харьков Никита Владимиро-
вич, 19.01.2001 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, 24, подозревается в ином на-
рушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными 
договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верхо-
вной Радой Украины, то есть в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 438 УК Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязан-
ностей подозреваемого размещен на сайте Офиса Генерального прокуро-
ра в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Харьков Микита Володимирович, 19.01.2001 р.н., про-

живаючий за адресою: Російська Федерація, Челябінська область, м. Че-
баркуль, вул. Миру, 24, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, Криміналь-
ного процесуального кодексу України, Закону України від 22.05.2022  
№ 2263-IX, постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII, 
Вам необхідно з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 року о 12:00 год. до 
старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної по-
ліції України Якубовського Д.Ю. (роб. тел. 044-363-19-35, каб. № 25 при-
міщення Головного слідчого управління, що знаходиться за адресою вул. 
Богомольця, 10 у місті Києві) для допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 12022111130000956 від 12.05.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Харьков Никита Владимирович, 19.01.2001 г.р., про-

живающий по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул. Мира, 24, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 
135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины 
от 22.05.2022 № 2263-IX, постановления Верховной Рады Украины от 
27.01.2015 №129-VIII, Вам необходимо явиться 28, 29, 30 ноября 2022 го-
да в 12:00 час. к старшему следователю по ОВД Главного следственно-
го управления Национальной полиции Украины Якубовскому Д. Ю. (раб. 
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тел. 044-363-19-35, каб. 25 помещения Главного следственного управ-
ления, что находится по адресу улица Богомольца, 10 в городе Кие-
ве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве  
№ 12022111130000956 от 12.05.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности яв-
ки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст.ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

___________________________________________________________

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

вуючи Закон України від 22.05.2022 № 2263-IX та постанову Верховної Ра-
ди України від 27.01.2015 № 129-VIII,  повідомляю, що у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 05.04.2022 за № 12022111130000956 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 438 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно 
з яким громадянин Російської Федерації Нуртишев Аблай Мурзабекович,  
25.12.1988 р.н., проживаючий за адресою: Російська Федерація, Орен-
бурзька область, Кваркенський район, с. Кваркено, вул. Нагорна, 14, підо-
зрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру з роз’ясненням прав та 
обов’язків підозрюваного розміщений на веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення 
спеціального досудового розслідування». 

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ
Согласно ст. ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины, учитывая 

Закон Украины от 22.05.2022 № 2263-IX и постановление Верховной Рады 

Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, сообщаю, что в уголовном производ-
стве, внесенном в ЕРДР 12.05.2022 с № 12022111130000956 по призна-
кам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1  
ст. 438 УК Украины, составлено письменное уведомление о подозрении, 
согласно которому гражданин Российской Федерации Нуртишев Аблай 
Мурзабекович, 25.12.1988 г.р. проживающий по адресу: Российская Фе-
дерация, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. На-
горна, д. 14, подозревается в ином нарушении законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на обязатель-
ность которых предоставлено Верховной Радой Украины, то есть в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины. 

Полный текст сообщения о подозрении с разъяснением прав и обязан-
ностей подозреваемого размещен на сайте Офиса Генерального прокуро-
ра в рубрике «Повестки о вызове и сведения о проведении специального 
досудебного расследования».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Нуртишев Аблай Мурзабекович, 25.12.1988 р.н. прожи-

ваючий за адресою: Російська Федерація, Оренбурзька область, Кваркен-
ський район, с. Кваркено вул. Нагорна, 14, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України від 
22.05.2022 № 2263-IX, постанови Верховної Ради України від 27.01.2015  
№ 129-VIII, Вам необхідно з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 року о 
12:15 год. до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління На-
ціональної поліції України Якубовського Д. Ю. (роб. тел. 044-363-19-35, 
каб. № 25 приміщення Головного слідчого управління, що знаходиться за 
адресою вул. Богомольця, 10 у місті Києві) для допиту в якості підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 12022111130000956 від 12.05.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Подозреваемый Нуртишев Аблай Мурзабекович, 25.12.1988 г.р., про-

живающий по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Нагорная, 14, в соответствии с тре-
бованиями ст. ст. 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
Закона Украины от 22.05.2022 №2263-IX, постановления Верховной Рады 
Украины от 27.01.2015 № 129-VIII, Вам необходимо явиться 28, 29, 30 но-
ября 2022 года в 12:15 час. к старшему следователю по ОВД Главного 
следственного управления Национальной полиции Украины Якубовскому 
Д.Ю. (раб. тел. 044-363-19-35, каб. 25 помещения Главного следственного 
управления, что находится по адресу улица Богомольца, 10 в городе Ки-
еве) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве  
№ 12022111130000956 от 12.05.2022. 

Напоминаем об обязанности заранее сообщить о невозможности яв-
ки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица на вызов 
изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процессуального кодекса Украины.  

___________________________________________________________
Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор першого  

відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням  
та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду  

за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності 
Департаменту нагляду за додержанням законів Національною  

поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою 
злочинністю, Офісу Генерального прокурора Іван ПІЛЯЙ

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області  
викликає в судові засідання:

1) Коваленка Віталія Віталійовича, 04.06.1972 року народжен-
ня, зареєстрованого по провулку Кооперативний, буд. №9, с. Горо-
дище, Старобільський району, Луганської області в якості обвинува-
ченого по кримінальному провадженню №186/649/22 провадження  
№1-кп/0186/96/22 по ч. 5 ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засі-
дання, які відбудуться 17 січня 2023 року о 14.00 годині, 25 січня 2023 
року о 14.00 годині та 09 лютого 2023 року о 14.00 годині, 

2)  Грекову Нелю Анатоліївну, 06.09.1971 року народження, зареє-
стровану в с.Тимошине, Білокуракинського району, Луганської області 
в якості обвинуваченої по кримінальному провадженню №186/757/22, 
провадження №1-кп/0186/93/22 по ч. 5 ст. 111-1 КК України, в підготов-
чі судові засідання, які відбудуться 23 січня 2023 року о 14.00 годині, 02 
лютого 2023 року о 14.00 годині та 13 лютого 2023 року о 14.00 годині,

3) Чмихала Анатолія Володимировича, 20.03.1985 року народжен-
ня, зареєстрованого та проживаючого по вул. Луганська, буд. №51, смт 
Біловодськ, Старобільський район Луганської області в якості обвину-
ваченого по кримінальному провадженню №186/835/22, проваджен-
ня №1-кп/0186/107/22 по ч.2 ст.111 КК України, в підготовчі судові за-
сідання, які відбудуться 24 січня 2023 року о 14.00 годині, 03 лютого 
2023 року о 14.00 годині та 13 лютого 2023 року о 15.00 годині,

4) Колосова Костянтина Олександровича, 26.06.1984 року наро-
дження, зареєстрованого по вул. Попова, буд. №14-А, кв. №22, смт Бі-
ловодськ, Старобільський району, Луганської області в якості обвину-
ваченого по кримінальному провадженню №186/836/22, провадження 
№1-кп/0186/107/22 по ч. 2 ст. 111 КК України, в підготовчі судові за-
сідання, які відбудуться 25 січня 2023 року о 14.00 годині, 06 лютого 
2023 року о 14.00 годині та 16 лютого 2023 року о 14.00 годині,

5) Снагіцьку Вікторію Миколаївну, 21.03.1996 року народження, за-
реєстровану по вул. Новікова, буд. №13, кв.№238, м.Сєвєродонецьк, 
Луганської області в якості обвинуваченої по кримінальному прова-
дженню №186/838/22, провадження №1-кп/0186/109/22 по ч. 2 ст. 111 

КК України, в підготовчі судові засідання, які відбудуться: 26 січня 2023 
року о 14.00 годині, 06 лютого 2023 року о 15.00 годині та 16 лютого 
2023 року о 15.00 годині,

6) Королькова Андрія Валентиновича, 15.05.1985 року наро-
дження, зареєстрованого по вул.Лугова, буд. №12, смт Білокура-
кине, Сватівського району, Луганської області в якості обвинуваче-
ного по кримінальному провадженню №186/869/22,  провадження  
№1-кп/0186/113/22 поч. 5 ст.111-1 КК України, в підготовчі судові за-
сідання, які відбудуться 30 січня 2023 року о 14.00 годині, 09 лютого 
2023 року о 14.00 годині та 20 лютого 2023 року о 14.00 годині,

7) Кучеряву Ольгу Петрівну, 25.12.1976 року народження, мешкає 
с. Курячівка, Сватівський район, Луганської області в якості обвину-
ваченої по кримінальному провадженню №186/670/22 провадження  
№1-кп/0186/110/22 по ч. 5 ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засі-
дання, які відбудуться 17 січня 2023 року о 15.00 годині, 25 січня 2023 
року о 15.00 годині та 09 лютого 2023 року о 15.00 годині,

8) Латку Вадима Івановича, 09.09.1990 року народження, зареєстро-
ваний: вул.Чкалова,63/1, смт. Біловодськ, Старобільського району, Лу-
ганської області в якості обвинуваченого по кримінальному прова-
дженню №186/470/22, провадження №1-кп/0186/95/22 по ч. 2 ст. 111, 
ч. 7 ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засідання, які відбудуться 
24 січня 2023 року о 10.00 годині, 07 лютого 2023 року о 10.00 годині та 
16 лютого 2023 року о 10.00 годині,

9) Баранніка Олександра Миколайовича, 04.05.1987 року наро-
дження, зареєстрований: пров. Жовтневий, 60/1, смт Білокураки-
не, Сватівського району, Луганської області в якості обвинувачено-
го по кримінальному провадженню №201/6065/22, провадження №1-
кп/0186/101/22 по ч. 7 ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засідан-
ня, які відбудуться 26 січня 2023 року об 11.00 годині, 08 лютого 2023 
року об 11.00 годині та 21 лютого 2023 року об 11.00 годині,

10) Базікала Івана Сергійовича, 11.06.1987 року народження, заре-
єстрований: провул. Косьміна, 4, смт Біловодськ, Старобільського ра-
йону, Луганської області в якості обвинуваченого по кримінальному 

провадженню №186/812/22, провадження №1-кп/0186/105/22 по ч. 5  
ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засідання, які відбудуться 30 
січня 2023 року об 11.00 годині, 09 лютого 2023 року об 11.00 годині та 
20 лютого 2023 року об 11.00 годині,

11) Багана Олексія Олексійовича, 24.10.1990 року народження, за-
реєстрований: вул. Д. Р. Овчаренка, 79, с.Вівчарове, Сватівського ра-
йону, Луганської області в якості обвинуваченого по кримінальному 
провадженню №186/870/22, провадження №1-кп/0186/114/22 по ч. 5  
ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засідання, які відбудуться 31 
січня 2023 року о 10.00 годині, 10 лютого 2023 року о 10.00 годині та 22 
лютого 2023 року о 10.00 годині,

12) Іщенка Андрія Івановича, 15.06.1984 року народження, зареє-
стрований: вул. Горького, 31, смт Біловодськ, Біловодського району, 
Луганської області в якості обвинуваченого по кримінальному про-
вадженню №186/985/22, провадження №1-кп/0186/121/22  по ч. 2  
ст. 111-1 КК України, в підготовчі судові засідання, які відбудуться 31 
січня 2023 року об 11.00 годині, 10 лютого 2023 року об 11.00 годині та 
22 лютого 2023 року об 11.00 годині,

в залі судових засідань Першотравенського міського суду Дніпро-
петровської області, за адресою: вул. Шахтарської Слави, буд. №16, 
м. Першотравенськ, Дніпропетровської області. Про поважні при-
чини неприбуття, передбачені ст. 138 КПК України, обвинувачений 
зобов’язаний заздалегідь повідомити по телефону 056(33)5-13-15 або 
E-mail: inbox@pr.dp.court.gov.ua. Якщо обвинувачений не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів 
мінімальної заробітної плати, може бути застосовано привід. Ухилен-
ня від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш, як два рази) є підставою для здійснення спеціального судо-
вого провадження.

З копією ухвали про призначення підготовчого судового засідання 
можна ознайомитися на сайті Єдиного державного реєстру судових рі-
шень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження  

№ 52015000000000016 стосовно обвинувачення Корітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здійснюється спеціальне судове провадження.
З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 верес-

ня 1968 року народження, уродженця м. Торез Донецької області, який зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого для участі у судових засіданнях в кримінальному провадженні  
№ 52015000000000016, що відбудуться 02 грудня 2022 року о 08 годині 00 хвилин, 09 грудня 2022 року о 08 годині 00 
хвилин, 12 грудня 2022 року о 08 годині 00 хвилин, 13 грудня 2022 року о 08 годині 00 хвилин, 16 грудня 2022 року о 
08 годині 00 хвилин, 13 січня 2023 року о 08 годині 00 хвилин, 17 січня 2023 року о 08 годині 00 хвилин, 19 січня 2023 
року о 08 годині 00 хвилин, 23 січня 2023 року о 08 годині 00 хвилин, 26 січня 2023 року о 08 годині 00 хвилин, 31 січ-
ня 2023 року о 08 годині 00 хвилин в приміщенні суду, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, зазначені в статті 138 КПК.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-

дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 
Суддя В. В. Маслов

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами су-

дового провадження у кримінальному провадженні № 52021000000000313 від 15.06.2021 за об-
винуваченням Шевченка Ігоря Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та Травинова Дмитра Олеговича, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 28.09.2022 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні № 52021000000000313 від 15.06.2021 
стосовно Травинова Дмитра Олеговича, 28.11.1963 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. У зв’язку з чим 
викликається Травинов Дмитро Олегович, 28.11.1963 року народження, уродженець Російської 
Федерації, громадянин України, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Ка-
маніна, 14, корп. 4, кв. 23, адреса останнього відомого місця проживання: м. Одеса, вул. Леванев-
ського, буд. 43, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 28.11.2022 о 13 год. 00 хв. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (м. Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: 
Крикливий В. В., судді: Ногачевський В. В., Федорак Л. М.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 р. н., остання відо-

ма адреса: АР Крим, м. Симферополь, вул. Тургенєва, 20,  
кв. 70, який обвинувачується у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, 
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України, Вам необхідно з’явитись 
в підготовче судове засідання по справі № 243/8554/21, яке 
відбудеться 01 грудня  2022 року об 11 годині 15 хвилин, 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: вул. Тритузна, 166, м. Кам’янське Дніпропетров-
ської області. При собі мати паспорт. 

У разі відсутності можливості бути присутнім в судово-
му засіданні необхідно заздалегідь повідомити суду про та-
ку обставину відповідною заявою, адресованою на офіційну 
електронну адресу Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області: inbox@sl.dn.court.gov.ua, зазначивши причини, 
які унеможливлюють присутність особи в судовому засідан-
ні, відповідно до ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого за викликом суду передбачені ст. ст. 139, 323 
КПК України. 

Головуючий суддя Фалін І. Ю.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ  
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду 

міста Києва від 11.11.2022 (справа №761/23004/22) надано 
дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 
у межах кримінального провадження № 22022011000000016 
від 14.06.2022 за підозрою громадянина України Мігаля Юрія 
Григоровича, 24.03.1974 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України. 

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, виклика-
ється підозрюваний Мігаль Юрій Григорович, 24.03.1974 ро-
ку народження 28 листопада 2022 року об 11:00 годині до 
слідчого управління ГУ СБУ в Автономній Республіки Крим  
(м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14а), або до прокуратури Авто-
номної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24) для озна-
йомлення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення повідомлення про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для 
участі в проведенні слідчих та процесуальних дій при здій-
сненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

Печерський районний суд м. Києва викликає Мірошниченка В’ячеслава Сергійовича, 
28.07.1975 року народження, (який зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
провулок Мінський, 6) обвинуваченого у кримінальному провадженні № 12022000000000693 
від 25.07.2022 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, у судове засідання, 
призначене на 09:20 год. 28 листопада 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Судо-
ве засідання у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Печерського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Світлана ГРЕЧАНА

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 16.11.2022 у справі № 331/4345/22 прова-
дження № 1кс/331/1254/2022 винесено ухвалу про дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні № 22022080000001957 від 07.10.2022 за підозрою громадян-
ки України Рибалки Тетяни Володимирівни, 10.10.1991 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
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Оголошення про виклик до суду
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кри-

мінальному провадженню №1-кп/185/120/22, справа №185/8378/18 за об-
винуваченням Джаббарова Первіза Веліяддіна огли, Ахмедова Арзума-
на Шакіра огли у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4  
ст. 296, ч.2 ст. 121 КК України.

Судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено за 
адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Потерпілий Вязовіченко Сергій Сергійович викликається для участі в судово-
му засіданні, одночасно повідомляємо про зміну прокурором обвинувачення по 
даному кримінальному провадженню та очікуємо на думку потерпілого з цього 
питання. Судове засідання призначено на 24 листопада 2022 року о 13.00 год. 
у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської облас-
ті, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі потерпілий вважається повідомле-
ний про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки потерпілого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Суддя Ю. А. Мельник

Солонянський районний суд Дніпропетровської області викликає Карпенка 
Вадима Анатолійовича на 11:00 год 28.11.2022 по справі №192/920/22 за подан-
ням філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області про звільнення від покаран-
ня по закінченню строку випробування.Адреса: вул. Строменка, 1-А, смт Соло-
не, Солонянський район, Дніпропетровська обл.

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ви-
кликає Калиновську Тетяну Леонідівну, обвинувачену у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 111-1, ст. 111-2 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 29 листопада 2022 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто 
Кривий Ріг, вулиця Невська, 3, зал судових засідань № 200.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє обвину-
ваченого Сичова Миколу Миколайовича, 28.01.1973 року народження, що підго-
товче судове засідання по кримінальному провадженню №62022050020000124 
від 23.03.2022 року за його обвинуваченням за ч. 7 ст 111-1 КК України від-
будеться 28 листопада 2022 року о 13 годині 00 хвилин у залі судового засі-
дання Васильківського районного суду Дніпропетровської області по вул. 
Спортивній, буд. 23, в с. Васильківка під головуванням судді Битяка І. Г.  
(телефон +380667278734).

Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст. ст. 139, 140,323 КПК України.

Повідомлення про підозру
18.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000044 від 

05.03.2022 складено повідомлення про підозру Волжаніна Юрія Вале-
рійовича, 09.04.1971 року народження, уродженця с. Терпіння Меліто-
польського району Запорізької області, громадянина України, україн-
ця, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Терпіння, вул. Молодіжна, буд. 32, кв. 12, про те, що він 
обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільному зайнят-
ті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організацій-
но-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у неза-
конних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у 
тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, та у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК Украї-
ни — державна зрада у формі надання представникам іноземної дер-
жави в проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умо-
вах воєнного стану. 

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Волжаніна Юрія 

Валерійовича, 09.04.1971 р.н., уродженця с. Терпіння Мелітопольсько-
го району Запорізької області, громадянина України, українця, який за-
реєстрований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський ра-
йон, с. Терпіння, вул. Молодіжна, буд. 32, кв. 12, для проведення слід-
чих дій за участю Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000000044 від 05.03.2022, на 10 год. 00 хв. 26.11.2022 та на 
10 год. 00 хв. 27.11.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 62.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області  
В. Шматько

Повідомлення про підозру
18.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000044 від 

05.03.2022 складено повідомлення про підозру Жили Наталії Володи-
мирівни, 05.02.1977 року народження, уродженки с. Терпіння Меліто-
польського району Запорізької області, громадянки України, українки, 
яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Мелітопольський 
район, с. Терпіння, вул. Сізова, буд. 31, про те, що вона обґрунтовано 
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільному зайнятті громадяни-
ном України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпоряд-
чих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних орга-
нах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в 
окупаційній адміністрації держави-агресора. 

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

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Жилу Ната-

лію Володимирівну, 05.02.1977 р.н., уродженку с. Терпіння Меліто-
польського району Запорізької області, громадянку України, україн-
ку, яка зареєстрована за адресою: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Терпіння, вул. Сізова, буд. 31, для проведення слід-
чих дій за участю Вас як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№22022080000000044 від 05.03.2022, на 10 год. 00 хв. 26.11.2022 та на 
10 год. 00 хв. 27.11.2022 у кабінет № 112 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 62.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області  
В. Шматько

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Табачник Дмитро Володимирович, 26.11.1963 

року народження, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою:   
м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 28, кв. 32, у відповідності до вимог  
ст. 111, 135, 277, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кри-
мінальному провадженні № 22022020000000160 від 07.09.2022 у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, тоб-
то діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організа-
ції або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти 
України, вчинене в умовах воєнного стану).

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Табачник Дмитро Володимирович, 26.11.1963 ро-

ку народження, зареєстрований за адресою:  м. Київ, вул. Ярославів Вал,  
буд. 28, кв. 32, згідно ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
28, 29, 30 листопада 2022 року о 10 год. 00 хв. до УСБУ у Вінниць-
кій обл. (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Гуртового С. Б., 
тел. (0432)599454, для отримання письмового повідомлення про підозру у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та проведення ін-
ших процесуальних дій у к/п № 22022020000000160 від 07.09.2022. Поваж-
ні причини неприбуття на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ у Вінницькій області Сергій ГУРТОВИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України пові-
домляю, що у кримінальному провадженні № 42022010000000065 від 
30.05.2022 за ч. 2 ст. 332-1 КК України складено письмове повідомлення 
про підозру, згідно з яким Козлобаєв Олександр Юрійович, 09.07.1983 р.н., 
громадянин РФ, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на по-
рушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїз-
ду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинених службо-
вою особою з використанням службового становища, повторно, тобто зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Козлобаєву Олександру Юрійовичу, 09.07.1983 року народження, грома-
дянину РФ, уродженцю РФ, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
28.11.2022 до слідчого управління Головного управління СБ України в Ав-
тономній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для пові-
домлення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України та участі в процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні № 42022010000000065 від 30.05.2022. Поважні 
причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК 
України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спе-
ціального досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Татарінов Захар Олександрович, 

26.05.2000 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК 
України, Вам повідомляється про підозру у кримінальному проваджен-
ні № 62022050020000337 від 11.07.2022 у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Татарінов Захар Олександрович, 

26.05.2000 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 24, 25 та 26 листопада 2022 року о 10:00 год. до Другого 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-
912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 62022050020000337 від 11.07.2022  у якості 
підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Горюшко Віталій Володимирович, 

19.08.1999 р.н., у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК 
України, Вам повідомляється про підозру у кримінальному прова-
дженні № 62022050020000349 від 14.07.2022 у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу 
України, тобто у державній зраді, а саме діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період 
збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Горюшко Віталій Володимирович, 

19.08.1999 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно 
з’явитися 24, 25 та 26 листопада 2022 року о 10:00 год. до Другого 
слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52) тел. роб. (066)-
912-61-62 для проведення слідчих та інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 62022050020000349 від 14.07.2022 у якос-
ті підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик, викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
18.11.2022 надано дозвіл на проведення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000001796 від 26.09.2022 
відносно підозрюваної Жмай Тетяни Іванівни, 03.04.1965 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
18.11.2022 надано дозвіл на проведення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000002239 від 15.11.2022 за 
підозрою Кутікова Сергія Миколайовича, 06.10.1974 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 
18.11.2022 надано дозвіл на проведення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000002238 від 15.11.2022 за 
підозрою Зубарєва Максима Юрійовича, 29.04.1978 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
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