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Коли автомобіль — не розкіш
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЗСУ. Щодня для потреб українських армійців надходять сотні машин,  
бо навіть найміцніша техніка не витримує інтенсивних боїв

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Про те, що фронтовикам на 
передовій украй потрібні ав-

томобілі, відомо давно. Та попри 
чималу допомогу технікою з ба-

гатьох регіонів України, потре-
ба ця з часом не зменшується. 
Як пояснюють армійці, машини 
часто потрапляють під обстрі-
ли, ними їздять бездоріжжям, в 
несприятливих умовах. Техніка 
не витримує тривалої експлуа-

тації. За підрахунками, середня 
тривалість життя автомашини 
на передовій — менш як місяць. 

Черкасці взяли на замітку цю 
обставину і спрямовують зусил-
ля на поповнення автопарку бо-
йових підрозділів. За кошти бла-

годійників, громадських органі-
зацій, простих громадян нові ав-
томобілі постійно надходять до 
армійців. За інформацією на-
чальника Черкаської обласної 
військової адміністрації Ігоря 
Табурця, 12 транспортних засо-

бів для ЗСУ нещодавно придбано 
завдяки соціально відповідаль-
ному бізнесу та громадським ор-
ганізаціям краю. Усі автомобілі, 
зазначив очільник області, 
пройшли технічне обслуго-
вування і тестування. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЕММАНЮЕЛЬ МАКРОН:
«Необхідно зробити 

все для гарантування 
безпеки та збереження 

станцій. Ми говорили 
про це з Президентом 

Зеленським. Ми 
продовжимо наші 

зусилля».

Ім’я благодійника — 
на алеї Сміливості

ВИЗНАННЯ. Президент Володимир Зеленський презен-
тував засновникові благодійної організації World Central 
Kitchen Хосе Андресу табличку з його іменем, яку відкрили 
на алеї Сміливості, що на площі Конституції в Києві. 

«Дякую за все, що ви робите. Тепер це буде в історії на-
шої країни, нашої незалежності. Ми ніколи не забудемо 
цього», — наголосив Володимир Зеленський. Глава держа-
ви вручив Хосе Андресу орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Засновник благодійної організації World Central Kitchen 
укотре прибув в Україну одразу після визволення Херсо-
на. Представники його організації першого ж дня після де-
окупації змогли доправити в Херсон гуманітарний вантаж і 
роздати жителям 3,5 тисячі продуктових наборів. Загалом 
з моменту визволення обласного центру роздано 19 тисяч 
таких наборів. Було налагоджено щоденну доставку гаря-
чого харчування громадянам, які вимушені готувати їжу на 
вогнищі.

Представники World Central Kitchen облаштували в різ-
них районах Херсона пункти, де люди можуть набирати во-
ду для споживання та приготування їжі.

800 об’єктів 
культури в Україні окупанти повністю 
зруйнували або частково пошкодили

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль наголосив, що критично важливим 
залишається заклик до економії електроенергії   

Ситуація  
в енергетиці складна,  
але контрольована 

Президент Франції щодо нових обстрілів  
Запорізької АЕС 
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Віцепрезидент Європейської комісії 
Марош Шефчович упевнений, 
що  сировинні матеріали можуть 
перетворити Україну на потужного 
світового гравця

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Урядовий кур’єр» з’ясовує, 
як в Україні  відбувається 
приватизація невеликих 
об’єктів згідно з новими  
правилами
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2022 р. № 1298 
Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення,  
оновлення, внесення змін та затвердження  

містобудівної документації
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження міс-

тобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
1 вересня 2021 р. № 926 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 72, ст. 4545), змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 листопада 2022 р. № 1298

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку розроблення,  

оновлення, внесення змін та затвердження  
містобудівної документації

1. У пункті 2:
1) доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
«61) державні інтереси — визначені Генеральною схемою планування території 

України, схемами планування окремих частин території України, схемами планування 
окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів), іншими докумен-
тами державного планування державного та регіонального рівня вимоги щодо пере-
важного функціонального використання окремих територій, охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної безпеки, відновлення та сталого використання 
природних ресурсів, необхідності розміщення об’єктів, що мають загальнодержавне 
та/або регіональне значення;»;

2) доповнити пункт підпунктом 111 такого змісту:
«111) інтереси суміжних територіальних громад — визначені концепцією інтегро-

ваного розвитку території територіальної громади, стратегією розвитку територіаль-
ної громади, містобудівною документацією на місцевому рівні планувальні рішення, 
що мають або можуть мати вплив на визначення планувальних рішень містобудів-
ної документації на місцевому рівні щодо території територіальної громади, яка роз-
робляється;».

2. Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Під час розроблення та внесення змін до містобудівної документації на місце-

вому рівні враховуються державні інтереси, інтереси суміжних територіальних гро-
мад, інтереси територіальної громади, громадські інтереси, що можуть бути пред-
ставлені у вигляді відповідних документів (концепцій, стратегій, проектів, програм, 
містобудівної документації, інших даних щодо сучасного стану та планів розвитку 
відповідних територій, у тому числі з питань цивільного захисту).».

3. У підпункті 2 пункту 15 слово «прийняття» замінити словом «затвердження».
4. У пункті 35 слова «генерального плану населеного пункту» замінити словами 

«проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
5. У пункті 40:
1) абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«об’єкти цивільного захисту, інші дані, необхідні для розроблення розділу «Інже-

нерно-технічні заходи цивільного захисту»;»;
2) в абзаці тридцять четвертому слово «прийняття» замінити словом «затвер-

дження».
6. У пункті 42:
1) абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:
«для комплексних планів — вимоги до персонального складу робочої групи (з 

урахуванням підпункту 12 пункту 42 цього Порядку), строки приймання заявок на 
участь у робочій групі (не менш як 10 робочих днів з дня публікації даного рішення на 
офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради);»;

2) підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) для комплексних планів, генеральних планів населених пунктів (для мм. Києва 

та Севастополя, адміністративних центрів областей та районів) — отримання замов-
ником відомостей щодо державних інтересів, інтересів суміжних територіальних гро-
мад шляхом подання ним до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
суміжних територіальних громад, районних, обласних держадміністрацій, Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, а також Мінрегіону (під час розроблення комп-
лексних планів — для територіальних громад з адміністративними центрами в адмі-
ністративних центрах областей, під час розроблення генеральних планів населених 
пунктів — для мм. Києва та Севастополя, адміністративних центрів областей) запи-
тів щодо визначення державних інтересів, інтересів суміжних територіальних гро-
мад для їх врахування під час розроблення комплексного плану, генерального пла-
ну населеного пункту.

Під час підготовки матеріалів щодо державних інтересів та інтересів суміжних те-
риторіальних громад враховуються:

містобудівна документація державного та регіонального рівня, містобудівна доку-
ментація територій суміжних територіальних громад щодо суміжних територій;

оперативні цілі та основні завдання, що забезпечують досягнення стратегічних ці-
лей, наведених у додатку 2 до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—
2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. 
№ 695 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 67, ст. 2155), регіональна стратегія роз-
витку, що поширюється на територію територіальної громади, стратегія розвитку су-
міжної територіальної громади;

прогнози та програми економічного і соціального розвитку, галузей економіки, 
прийняті на державному, обласному, районному та місцевому рівні, що поширюють-
ся на територію територіальної громади;

стратегії, програми та плани у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища і сталого використання земель, ґрунтів, вод, лісів та інших природних ресурсів, 
формування екомережі, плани управління річковими басейнами;

наявні відомості та розрахункові планові показники для розроблення розділу «Ін-
женерно-технічні заходи цивільного захисту».

Державні інтереси надаються у формі офіційних листів відповідних органів вико-
навчої влади з інформаційними матеріалами щодо державних інтересів — витягів з 
Генеральної схеми планування території України, відповідної схеми планування тери-
торії державного та/або регіонального рівня, які доповнюються інформацією з інших 

документів державного планування, затверджених у встановленому законодавством 
порядку (концепцій, стратегій, цільових програм).

Інтереси суміжних територіальних громад надаються у формі офіційних листів 
уповноважених органів містобудування та архітектури відповідних сільських, селищ-
них, міських рад з інформаційними матеріалами щодо інтересів суміжних територі-
альних громад — витягів з концепції інтегрованого розвитку території територіаль-
ної громади, стратегії розвитку територіальної громади, містобудівної документації 
на місцевому рівні.

Строк дії інформаційних матеріалів щодо державних інтересів (інтересів суміжної 
територіальної громади) становить три роки з дати їх отримання, якщо органом, що 
видав такий витяг, не повідомлено замовнику офіційним листом про втрату їх акту-
альності з наданням відповідного обґрунтування (затвердження, внесення змін або 
скасування відповідних документів).

У разі коли строк дії таких інформаційних матеріалів щодо державних інтересів 
(інтересів суміжної територіальної громади) завершився під час розроблення проек-
ту містобудівної документації на місцевому рівні до її затвердження, замовнику необ-
хідно звернутися у встановленому порядку щодо повторного надання державних ін-
тересів (інтересів суміжної територіальної громади);»;

3) абзац четвертий підпункту 5 викласти в такій редакції:
«у разі ненадходження відповіді щодо відповідного запиту замовником надсила-

ються до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад суміжних територі-
альних громад, райдержадміністрації, облдержадміністрації, Ради міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, Мінрегіону (для територіальних громад мм. Києва та Севас-
тополя, з центрами в адміністративних центрах областей, виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад суміжних територіальних громад) повідомлення щодо 
розроблення містобудівної документації без врахування державних інтересів, інтере-
сів суміжних територіальних громад;»;

4) в абзаці восьмому підпункту 14 слова «Класифікатора об’єктів адміністратив-
но-територіального устрою України і» виключити.

7. У пункті 43:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) надання замовником розробнику картографічної основи у цифровій формі 

в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000, складеної від-
повідно до вимог законодавства, через Єдину державну електронну систему у сфе-
рі будівництва.

Замовник попередньо завантажує картографічну основу до Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва та засвідчує її актуальність на рік розро-
блення містобудівної документації на місцевому рівні шляхом накладення електрон-
ного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису з 
використанням кваліфікованої позначки часу, відповідно до вимог Закону України 
«Про електронні довірчі послуги». 

Об’єкти місцевості та їх характеристики, зображені на картографічній основі, по-
винні відповідати класифікаторам інформації, яка відображається на топографічних 
картах та планах відповідних масштабів, або вимогам до топографічної карти/плану 
із спрощеним змістом, що встановлюються нормативно-технічною документацією у 
сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

Картографічна основа за змістом та точністю відповідає: 
для всієї території територіальної громади — масштабу 1:10 000; 
для території населених пунктів, для яких будуть розроблятися генеральні плани 

та/або планувальні рішення генерального плану, — масштабу 1:2000;
для визначених у завданні територій, для яких будуть розроблені детальні плани 

та /або планувальні рішення детальних планів, — масштабам 1:1000, 1:500.
У разі неповної відповідності картографічної основи цим вимогам 

(у частині картографічних основ масштабів 1:2000, 1:1000, 1:500) замовник забез-
печує її доопрацювання відповідно до окремого завдання та завантаження до Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва не пізніше ніж до подання про-
екту містобудівної документації для проведення експертизи.»;

2) підпункт 6 після слів «відповідними уповноваженими особами» доповнити сло-
вом «райдержадміністрації,», а слова «обласних центрах» замінити словами «адміні-
стративних центрах областей».

8. У пункті 44: 
1) в абзаці другому підпункту 3 слово «прийняття» замінити словом «затверджен-

ня»; 
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує доступ до ма-

теріалів містобудівної документації на місцевому рівні шляхом:
надання їх за запитом на інформацію;
оприлюднення метаданих на національному геопорталі та забезпечення доступу 

до відповідних геопросторових даних на геоінформаційних сервісах типу WFS гео-
порталів держателів даних або національного геопорталу;

оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на:
- єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
- офіційному веб-сайті Мінрегіону;
- веб-сайті сільської, селищної, міської ради та веб-сайті замовника (протягом 

п’яти робочих днів з дня затвердження).
Матеріали містобудівної документації на місцевому рівні включають:
інформацію щодо затвердження містобудівної документації на місцевому рівні;
посилання на геопортал містобудівного кадастру;
матеріали рішення сільської, селищної, міської ради щодо затвердження (з усі-

ма додатками);
текстові матеріали містобудівної документації, а також графічні матеріали місто-

будівної документації, що оприлюднюються у форматі файлів, які підтримують век-
торну графіку та дають змогу їх копіювання (в тому числі розділ «Охорона навколиш-
нього природного середовища», який розробляється у випадках, визначених части-
ною першою статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», одночас-
но є звітом про стратегічну екологічну оцінку і повинен відповідати вимогам частини 
другої статті 11 зазначеного Закону);

матеріали (в тому числі протоколи) громадських обговорень проекту містобудів-
ної документації, в тому числі щодо проведення стратегічної екологічної оцінки про-
екту містобудівної документації;

матеріали (в тому числі протоколи) розгляду проекту містобудівної документації 
на засіданні архітектурно-містобудівної ради;

звіт про результати експертизи проекту містобудівної документації (якщо це пе-
редбачено законодавством);

передачу текстових, табличних та графічних матеріалів містобудівної документації 
на місцевому рівні до Державного фонду документації із землеустрою;

внесення відповідних даних до містобудівного кадастру та Державного земель-
ного кадастру протягом п’яти робочих днів з дня затвердження відповідної містобу-
дівної документації.

Відомості про об’єкти Державного земельного кадастру вносяться на підставі 
електронних документів окремо за кожним об’єктом Державного земельного када-
стру.».

9. Підпункт 4 пункту 69 викласти в такій редакції:

«4) розділ «Охорона навколишнього природного середовища» проекту відповід-
ної містобудівної документації, який розробляється у випадках, визначених части-
ною першою статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», одночас-
но є звітом про стратегічну екологічну оцінку і повинен відповідати вимогам частини 
другої статті 11 зазначеного Закону;».

10. Абзац другий пункту 76 після слів «та інших норм законодавства» доповнити 
словами «за складом та змістом, визначеним державними будівельними нормами.».

11. В абзаці другому підпункту 2 пункту 79 слово «прийняття» замінити словом 
«затвердження».

12. Абзац сьомий пункту 80 викласти в такій редакції:
«орієнтовні строки реалізації (протягом короткострокового (до п’яти років), се-

редньострокового (шість — десять років) та довгострокового (понад 10 років) пері-
одів, для короткострокового періоду — із зазначенням року);».

13. Підпункт 6 пункту 87 доповнити абзацом такого змісту:
«Режими регулювання забудови» — містить інформацію щодо встановлених ре-

жимів регулювання забудови, зокрема червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та 
ліній регулювання забудови;».

14. Підпункт 6 пункту 89 доповнити абзацом такого змісту:
«Режими регулювання забудови» — містить інформацію щодо встановлених ре-

жимів регулювання забудови, зокрема червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та 
ліній регулювання забудови;».

15. Абзац перший пункту 91 викласти в такій редакції:
«91. Форма витягу з містобудівної документації, який надається уповноваженим 

органом містобудування та архітектури відповідного органу виконавчої влади, орга-
ну місцевого самоврядування, до повноважень якого належить затвердження відпо-
відної містобудівної документації, передбачає наявність таких відомостей щодо те-
риторії, стосовно якої надійшов запит щодо надання витягу з містобудівної докумен-
тації:».

16. У тексті Порядку слова «та регіональних» і «, регіональних» виключити.

СПРАВА «М.М. та З.М. ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF M.M. AND Z.M. v. UKRAINE)

(Заява № 4669/20)
Стислий виклад рішення від 03 листопада 2022 року

Перша заявниця та її цивільний чоловік (далі — Р.) розійшлися в березні 2017 ро-
ку. У період з липня 2017 до вересня 2018 року Р. близько десяти разів приходив до 
неї до дому, агресивно себе поводив з нею та їхніми синами, погрожував побиттям 
чи вбивством, забрав одного сина (далі — другий заявник) без її згоди та відмовляв-
ся повернути його протягом чотирьох місяців, а також намагався «викрасти» їхньо-
го другого сина.

Перша заявниця неодноразово зверталася до поліції із заявами про порушення 
кримінальної справи у зв’язку з цими подіями та вказувала імена і контактні дані ймо-
вірних свідків. Працівники поліції відмовляли у порушенні кримінальної справи, за-
значаючи, що вони не змогли знайти та допитати Р. і що вона мала скористатися ци-
вільно-правовими засобами юридичного захисту для вирішення суперечок, або за-
кривали кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю доказів «систематичних» 
дій домашнього насильства. 

У липні 2020 року рішенням суду було визначено місце проживання другого заяв-
ника, який перебував у Р., із заявницею. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жились за статтями 3, 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція), що національні органи влади не вжили заходів для їхньо-
го захисту. Заявники також скаржились за статтями 6, 8 та 13 Конвенції на скасуван-
ня ухвали Печерського районного суду від 13 липня 2018 року. Європейський суд ви-
рішив розглянути скарги заявників на відсутність належної реакції органів державної 
влади на стверджувані випадки виключно за статтею 8 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зазначив, що органи державної 
влади не доклали вагомих зусиль, щоб знайти та допитати Р. та не допитали жодного 
з ймовірних свідків випадків. Вони також не змогли належним чином відреагувати на 
стверджувані випадки домашнього насильства щодо заявників і не оцінили їхню си-
туацію у цілому, у тому числі можливий ризик повторення подібних випадків. Євро-
пейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції. 

Щодо інших скарг заявників Європейський суд вирішив, що він розглянув осно-
вні юридичні питання, порушені в цій заяві, і немає потреби у винесенні окремого рі-
шення щодо прийнятності та суті решти скарг заявників за статтями 6, 8 і 13 Конвен-
ції стосовно провадження щодо опіки над дітьми, остаточне рішення в якому було 
ухвалено у липні 2020 року.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Долучає до розгляду по суті заперечення Уряду щодо невичерпання націо-

нальних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргами заявників за статтею 8 
Конвенції на відсутність належної реакції органів державної влади на стверджувані 
випадки домашнього насильства;

2. Оголошує прийнятними ці скарги за статтею 8 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції, і відхиляє заперечення 

Уряду стосовно невичерпання національних засобів юридичного захисту у зв’язку 
з цим;

4. Постановляє, що немає необхідності розглядати прийнятність та суть скарг за-
явників за статтями 6, 8 і 13 Конвенції стосовно провадження щодо опіки над дітьми, 
остаточне рішення в якому було ухвалено у липні 2020 року;

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:

(i) 4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро заявникам спільно та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватися, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 4 024 (чотири тисячі двадцять чотири) євро першій заявниці та додатково су-
му будь-якого податку, що може їй нараховуватися, в якості компенсації судових та 
інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає громадянина України Кутікова Сергія Миколайовича, 
06.10.1974 р.н., уродженця м. Запоріжжя Запорізької області, українця, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Соборна, буд. 6, для повідомлення про за-
вершення досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022080000002239 від 15.11.2022 у період з 10:00 до 18:00 протягом робочого дня 26 лис-
топада 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, а також вручення в поряд-
ку ст. 293 КПК України обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22022080000002239 від 15.11.2022 на 18 год. 00 хв. 26.11.2022 у кабінет № 114 слідчого відділу  
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає громадянина України Зубарєва Максима Юрійовича, 
29.04.1978 р.н., уродженця м. Мелітополь Запорізької області, українця, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 15, кв. 50, для повідо-
млення про завершення досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 
у кримінальному провадженні №22022080000002238 від 15.11.2022 у період з 10:00 до 18:00 протягом ро-
бочого дня 26 листопада 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, а та-
кож вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №22022080000002238 від 15.11.2022 на 18 год. 00 хв. 26.11.2022 у ка-
бінет № 114 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про надання дозволу на здійснення спеціального  

досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міс-
та Києва від 04.10.2022 (справа № 757/32188/22-к) надано 
дозвіл на проведення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 12012000010000072 
від 22.11.2012 за підозрою Недзельського Андрія Степано-
вича, 01.03.1973 р.н., у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 
ст. 358 КК України.

Онищенку Олександру Юрійовичу Луганська обл.,  
м. Старобільськ, вул. Монастирська, 59

Повідомлення про розгляд провадження
Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотання старшого 

слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних право-
порушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР Білоу-
сова А. Ю. у кримінальному провадженні №62022000000000584 про здійснення спеці-
ального досудового розслідування за підозрою Онищенка О.Ю 16.10.1989 р.н. у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, яке призначено на  29 листопада 
2022 року о 17 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні Печерського районного суду  
м. Києва, за адресою: вул.. Володимирська, 15, м. Київ, 01601, каб. 204., слідчий суд-
дя Шапутько С. В

Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційно-
го захисту населення Міністерства охорони здоров’я України» (код ЄДРПОУ 
01981891) (далі — Заклад) повідомляє про те, що між Закладом та адвокатом 
Страшок Олегом Володимировичем (свідоцтво про право на зайняття адвокат-
ською діяльністю ВН №000279 видане на підставі рішення Ради адвокатів Ві-
нницької області від 18 липня 2018 року № 7) (далі — Адвокатом) не укладено 
жодного договору про надання адвокатських послуг чи будь-якої іншої право-
вої допомоги. У зв’язку із цим, адвокат Страшок Олег Володимирович не надає 
та не може надавати правову допомогу Закладу і не представляє його інтере-
си. Всі подані Адвокатом документи в інтересах Закладу є поданими неуповно-
важеною особою яка не має права їх підписувати і є нікчемними. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Подільський районний суд м. Києва викликає Кварт-
ника Пилипа Олександровича, 27.11.1985 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: м. Луцьк, 
пр. Михайла Грушевського, 1) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого  ч. 1 ст. 110, ч. 1  
ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 
29 листопада 2022 року об 11 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу. Слухання кримінально-
го провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, 
вул. Хорива, 21, каб. 308, під головуванням судді  Бу-
дзан Л. Д. У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Погребняка Сергія Миколайовича 
01.05.1968 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Набережна, 1а, кв. 17,м.Саки, АРК) 
у вчиненні кримінального правопорушення передбаче-
ного ст. 111, КК України у судове засідання, яке відбу-
деться 29 листопада 2022 року об 11 год. 15хв. Явка 
до суду є обов’язково. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. Слухання кримі-
нального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071,  
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308 під головуванням суд-
ді Будзан Л. Д. У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

У провадженні Солом›янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Анзіна Вадима Анатолійовича, 06.06.1977 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. 
У зв’язку з чим, в судове засідання викликається Анзін 
Вадим Анатолійович, 06.06.1977 року народження, об-
винувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, яке відбу-
деться 29 листопада 2022 року о 12 год. 00 хв. в при-
міщенні Солом›янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під го-
ловуванням судді Застрожнікової К. С. У разі неявки об-
винуваченого, дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 30 хвилин 28 листопада 2022 року під голо-
вуванням судді Антонюк М. С. в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 
обвинувачену Фисюк Оксану Іванівну, 02. 01. 1969 ро-
ку народження,  в рамках кримінального проваджен-
ня № 42016000000003307, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань  11 листопада 2016, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

  Дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Комелова Івана Миколайовича, як обвинувачено-
го на 11 год. 30 хв. 29 листопада 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Комелова Івана Миколайовича 
26.09.1975 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України, за адресою: м. Київ, вул. Пластова, 3 , каб. 
24.

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

Суддя ОКСАНА БІРСА

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Котлярову Олену Леонідівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідан-
ня, яке призначено на 11 годину 00 хвилин 28.11.2022 
року в приміщенні Оболонського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 9, 
під головуванням судді Жежери О. В. Наслідки непри-
буття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпі-
лого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтею 323 КПК України, прокурора 
та захисника — статтею 324 КПК України, потерпіло-
го - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача та їх представників — статтею 326 
КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експер-
та - статтею 327 КПК України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Березовського Дениса Валентиновича, 15.07.1974 
р.н. як обвинуваченого на 11 год. 00 хв. 29 листопада 
2022 року у справі за обвинуваченням Березовського 
Дениса Валентиновича, 15.07.1974 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України, за адресою:  
м. Київ, вул. Пластова, 3, каб. 24.

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

Суддя ОКСАНА БІРСА

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, 
яке призначено на 11 годин 00 хвилин 29.11.2022 року 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет. 
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбаче-
ні статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК Укра-
їни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК Украї-
ни, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя  Олена ЖЕЖЕРА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 21.11.2022 у кримінальному 

провадженні, внесеному до ЄРДР 19.04.2022 за № 42022000000000479, складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно якого Биковська (дівоче прізвище — Пінясова) Ольга Михайлівна, 17.03.1995 року народження, 
уродженка смт. Верхів’я, Верховського району, Орловської області, Російської Федерації, проживаюча за адре-
сою: АР Крим, м. Феодосія, провулок Танкістів 24, громадянка Російської Федерації, підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 438 КК України — готуванні до порушення за-
конів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, у формі жорстокого поводження з цивільним населенням.

Повний текст повідомлення про підозру, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Ге-
нерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ 
В соответствии с требованиями ст.ст. 111-112, 276-278 и главы 11 УПК Украины сообщаю, что 21.11.2022 

в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 19.04.2022 под № 42022000000000479, составлено письменное 
уведомление о подозрении, согласно которому Быковская (девичья фамилия — Пинясова) Ольга Михайловна, 
17.03.1995 года рождения, уроженка пгт. Верховье, Верховского района, Орловской области, Российской Фе-
дерации, проживающая по адресу: АР Крым, г. Феодосия, переулок Танкистов 24, гражданка Российской Фе-
дерации, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 438 УК 
Украины – приготовление к нарушению законов и обычаев войны, предусмотренных международными догово-
рами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, в форме жестокого обра-
щения с гражданским населением.

Полный текст сообщения о подозрении, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса 
Генерального прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебно-
го расследования» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ru /categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialno-dosudovoho-rozliduvanie.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Биковська (дівоче прізвище — Пінясова) Ольга Михайлівна, 17.03.1995 року народження, громадянка Росій-

ської Федерації, що проживає за адресою: АР Крим, м. Феодосія, провулок Танкістів 24, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 276 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 
14 год. 00 хв. 28, 29 та 30 листопада 2022 року до старшого слідчого в ОВС 1 відділу 3 управління досудового роз-
слідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Костюка М. С. у приміщення Служби безпеки 
України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, для допиту в якості підозрюваного у кримі-
нальному провадженні № 42022000000000479 від 19.04.2022.

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

Повний текст повістки, у тому числі російською мовою, розміщується на веб-сайті Офісу Генерального про-
курора 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.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Быковская (девичья фамилия — Пинясова) Ольга Михайловна, 17.03.1995 года, гражданка Российской Фе-

дерации, проживающая по адресу: АР Крым, г. Феодосия, переулок Танкистов 24, в соответствии с требования-
ми ст.ст. 133, 135, 137, 276 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) вызывается на 
14 час. 00 мин. 28, 29 и 30 ноября 2022 года к старшему следователю по ОВД 1 отдела 3 управления досудебно-
го расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Костюка М.С. в помеще-
ние Службы безопасности Украины, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33, для допроса в ка-
честве подозреваемого в уголовном производстве № 42022000000000479 от 19.04.2022.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан прибыть по вызову к сле-
дователю, прокурору, следственному судьи, суда, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок - заранее сообщить об этом указанным лицам.

Полный текст повестки, в том числе на русском языке, размещается на веб-сайте Офиса Генерального про-
курора в рубрике «Повестки о вызове и сведениях о проведении специального досудебного расследования» по 
ссылке: https://www.gp.gov.ua/ru /categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialno-dosudovoho-
rozliduvanie.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування  

та про відкриття сторонами  матеріалів кримінального провадження   
Відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України та за дорученням процесуального керівника — прокурора відділу процесуаль-

ного керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Лу-
ганської обласної прокуратури повідомляю, що 24.10.2022 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  № 62022050020000085 від 15.03.2022 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою Хворостяна Віктора Миколайовича, 18.06.1996 ро-
ку народження  -  завершено.

Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.
На підставі ст.ст. 283, 290 КПК України Ви маєте право на ознайомлення з цими матеріалами за правилами цієї статті 

27, 28 листопада 2022 у приміщенні тимчасового розташування Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, 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 доступ та можливість скопіювати або відобразити 
відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи 
іншого володіння, якщо вони знаходяться у Вашому володінні або під Вашим контролем, якщо Ви маєте намір викорис-
тати відомості, що містяться в них, як докази у суді у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 62022050020000085 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Хворостян Віктор Миколайович, 18.06.1996 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-

но з’явитися 27, 28 листопада 2022 року о 10:00 год. до слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєро-
донецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Чапланова 
Анатолія Васильовича, за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.26 для ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження  № 62022050020000085 від 15.03.2022 у якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття 
особи на виклик, викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

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

ПОВІСТКА 
про виклик Сорокіна М. І.

Громадянин України Сорокін Максим Іванович, 
01.05.2003 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Донецьк, вул. Савченко, буд. 11, кв. 30.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК 
України, 28 листопада 2022 року о 10.00 год. Вам 
необхідно з’явитися в каб. № 309 слідчого відділу  
УСБУ в Тернопільській області до слідчого в ОВС Ду-
ди Степана Степановича, за адресою: м. Тернопіль, 
проспект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних 
дій, зокрема, для вручення письмового повідомлен-
ня про підозру та допиту у якості підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022210000000007 
від 28.03.2022, за ознаками вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2  
ст. 111 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі не прибут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Начальник слідчого відділу Володимир ШУЛЯК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області ви-
кликає громадянку України Жмай Тетяну Іванівну, 
03.04.1965 р.н., уродженку с. Шелюги Запорізької 
обл., українку, громадянку України, зареєстровану за 
адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, 
с. Шелюги, вул. Мічуріна, буд. 56, для повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування у 
кримінальному провадженні №22022080000001796 
від 26.09.2022 у період з 10:00 до 18:00 протягом 
робочого дня 26 листопада 2022 року у приміщен-
ні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 
62, а також вручення в порядку ст. 293 КПК Украї-
ни обвинувального акту та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022080000001796 від 26.09.2022 на 18 год. 
00 хв. 26.11.2022 у кабінет № 114 слідчого відділу  
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення 
 про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 
(справа № 183/5864/22), надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 62022050020000260 від 13.06.2022 за підозрою Багмета Олександра Олексійовича, 09.08.1977 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5  КПК України викликається підозрюваний Багмет Олександр Олексійович, 
09.08.1977 року народження, на 27.11.2022 о 10:00, 28.11.2022 о 10:00, 29.11.2022 о 10:00, до слідчого Друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Краматорську Чапланова Анатолія Васильовича за адресою: пр-т. Гагаріна, буд. 
26, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 62022050020000260 від 13.06.2022, за ознаками ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведенні інших слідчих та 
процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Кіченко Олена Анатоліївна, 29.05.1979  року народження, уродженка с. Нові Біляри 
Комінтернівського району Одеської області, зареєстрована за адресою: вул. Поштова, буд. 9, смт Новопсков 
Старобільського району Луганської області, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесу-
ального кодексу України викликається у кримінальному провадженні  № 42022132580000114 від 25.08.2022 
до Старобільської окружної прокуратури Луганської області за адресою: Кіровоградська область,  м. Кропив-
ницький, вул. Соборна, 5А,  кабінет №4 на 27.11.2022 об 11:00, на 28.11.2022 об 11:00, на 29.11.2022 об 11:00, 
для складання та письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваної, для проведення інших слідчих та процесу-
альних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

Прокурор групи прокурорів — Керівник Старобільської окружної прокуратури  
Луганської області Сергій ПОПОВ
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області від 18.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000097 від 05.05.2022 за підозрою громадянина росій-
ської федерації Голікова Олега Олександровича (Голикова Олега Алек-
сандровича), 26.10.1968 р.н., депутата державної думи федеральних 
зборів російської федерації, робоча адреса: російська федерація, м. Мо-
сква, вул. Охотний ряд, 1, у вчиненні кримінального правопорушення,  
передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Підозрюваний Голіков Олег Олександрович (Голиков Олег Алексан-
дрович), 26.10.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022 о 
10 год. 00 хв. до старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельниць-
кій області Піскуна О. В. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесу-
альних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження № 22022240000000097 від 
05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області від 18.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000098 від 05.05.2022 за підозрою громадянина росій-
ської федерації Гончарова Миколи Олександровича (Гончарова Нико-
лая Александровича), 13.01.1984 р.н., депутата державної думи феде-
ральних зборів російської федерації, робоча адреса: російська федера-
ція, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, у вчиненні кримінального правопо-
рушення,  передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Підозрюваний Гончаров Микола Олександрович (Гончаров Николай 
Александрович), 13.01.1984 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
2975 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022, 
30.11.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого слідчого відділу УС-
БУ у Хмельницькій області Піскуна О. В. за адресою: м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для учас-
ті у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК 
України – ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 
22022240000000098 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області від 18.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000099 від 05.05.2022 за підозрою громадянина росій-
ської федерації Пономарьова Аркадія Миколайовича (Пономарева Ар-
кадия Николаевича), 16.05.1956 р.н., депутата державної думи феде-
ральних зборів російської федерації, робоча адреса: російська федера-
ція, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, у вчиненні кримінального правопо-
рушення,  передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Підозрюваний Пономарьов Аркадій Миколайович (Пономарев Арка-
дий Николаевич), 16.05.1956 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
2975 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022, 
30.11.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого слідчого відділу  
УСБУ у Хмельницькій області Піскуна О. В. за адресою: м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для учас-
ті у слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК 
України – ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22022240000000099 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість явки. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.11.2022 на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000101 від 05.05.2022 за підозрою громадянина російської федерації Прокоп’єва Олексан-
дра Сергійовича (Прокопьева Александра Сергеевича), 05.08.1986 р.н., депутата державної думи федераль-
них зборів російської федерації, робоча адреса: російська федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, у вчи-
ненні кримінального правопорушення,  передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Підозрюваний Прокоп’єв Олександр Сергійович (Прокопьев Александр Сергеевич), 05.08.1986 р.н., відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022 
о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Піскуна О. В. за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних 
діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22022240000000101 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.11.2022 на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000100 від 05.05.2022 за підозрою громадянина російської федерації Попова Євгенія Георгі-
йовича (Попова Евгения Георгиевича), 11.08.1978 р.н., депутата державної думи федеральних зборів росій-
ської федерації, робоча адреса: російська федерація, м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення,  передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. 

Підозрюваний Попов Євгеній Георгійович (Попов Евгений Георгиевич), 11.08.1978 р.н., відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022 о 10 год. 
00 хв. до старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Піскуна О.В. за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях 
та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22022240000000100 від 05.05.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст.  110 КК України. 

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

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

Мельника Олександра Йосиповича, що  підготов-
че судове засідання по кримінальному проваджен-
ню №22020011000000016 від 13.02.2020 р. за зви-
нуваченням Мельника Олександра Йосипови-
ча, 12.01.1971 р.н., у скоєнні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться о 
09 годині 00 хвилин 29 листопада 2022 року, у примі-
щенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 110, голову-
ючий суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Мельник Олександр Йосипович.

Одночасно просимо роз’яснити, що згідно ст. 139 
КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, 
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду 
(неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який 
оголошений у міжнародний розшук, та/або який ви-
їхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій те-
риторії України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/617/2022, справа №761/41270/18 за об-
винуваченням Жириновського Володимира Воль-
фовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 КК Украї-
ни, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.3 ст.258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайо-
вича, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 28.11.2022 о 10 
год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31 А, каб. №510.

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

Суддя Т. В. Овсеп’ян 

Голосіївський районний суд м. Києва у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002774 викли-
кає обвинувачену Шестакової Ніни Володимирівни, 
04.07.1951 року народження (останнє відоме місце 
реєстрації: АРК, м. Севастополь, вул. Балаклавська, 
97,  кв. 139) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29.11.2022 року о  09 год. 00 хв.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні Голосіївського районного суду м. Києва (за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
буд. 14-а, каб 16, головуючий суддя Бондаренко Г. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Аброчнова Миколу Олександровича, 10.04.1985 ро-
ку народження, Бредихіна Андрія Васильовича, 
06.08.1970 року народження, Бутенка Володими-
ра Володимировича, 17.05.1980 року народження, 
Єрьомичева Руслана Володимировича, 15.07.1979 
року народження, Кривоноса Юрія Сергійовича, 
29.12.1978 року народження, Кулініча Михайла Воло-
димировича, 25.08.1987 року народження, обвинува-
чених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-
3, ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28, ч. 1 
ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, Слєпньова Станісла-
ва Олександровича, 21.08.1981 року народження, Єв-
докимова Василя Вікторовича, 08.02.1973 року наро-
дження, обвинувачених у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 28,  
ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться об 11:10 год. 29.11.2022, в 
приміщенні Оболонського районного суду міста Ки-
єва, за адресою: місто Київ, вулиця Маршала Тимо-
шенко, 2- Є, кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України.

Суддя Андрій ПОНОМАРЕНКО

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хви-
лин 28 листопада 2022 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, об-
винуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 
1979 року народження, в рамках кримінального прова-
дження № 22014000000000338, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 17 травня 2014 року, 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК 
України.

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

Суддя Євген МАРТИНОВ

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 28 листопада 2022 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, об-
винуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 
1958 року народження, в рамках кримінального прова-
дження № 42016010000000283, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Суддя Євген МАРТИНОВ

Дніпровський районний суд м. Києва викликає По-
лєтаєва Олексанра Миколайовича, як обвинувачено-
го на 10 год. 00 хв. 29 листопада 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Полєтаева Олександра Микола-
йовича, 16.03.1979 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Пластова, 3, каб. 45.

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

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Барбарук Юрія Юрійовича, 01.02.1987 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Фрунзе, 36, с. Дивне, Новотроїцький р-н, Херсон-
ська обл.) у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 14,  
ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 28 листопада 2022 року о 09:00. Явка 
до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. Судове засідання 
відбудеться в приміщенні Оболонською районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимо-
шенка, 2є, зал судових засідань №15, під головуванням 
судді Родіонова С. О., судді: Белоконна І. В., Диба О. В. 
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва надійшло кримінальне провадження стосов-
но Моцного Миколи Володимировича за ч. 1 ст. 111 КК 
України, згідно Єдиного державного реєстру досудових 
розслідувань за №42016000000002603 від 27.09.2016 р.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 29 листопада 2022 року об 
11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31 А, каб. №611.

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

Суддя А. В. Кваша

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Брекуна Романа Михайловича, як обвинувачено-
го на 10 год. 30 хв. 29 листопада 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Брекуна Романа Михайловича, 
06.02.1977 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України (в редакції Закону України № 1183-
VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Пластова, 3, каб. 45.

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

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Во-
лошку Віктора Вікторовича, як обвинуваченого на 10 
год. 45 хв. 29 листопада 2022 року у справі за обвину-
ваченням Волошки Віктора Вікторовича, 15.11.1975 
року народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 45.

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

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Оболонський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Андреєва Олексія Веніамінови-
ча, 05.04.1960 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: мікрорайон Корявко, буд. 32, кв. 75,  
м. Армянськ, АР Крим) у вчиненні злочину передбаче-
ного ч 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 28 листопада 2022 року о 09:30. Яв-
ка до суду обов›язкова!  При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Оболонського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Марша-
ла Тимошенка, 2є, зал судових засідань №15, під голо-
вуванням судді Родіонова С. О., судді: Белоконна І. В., 
Диба О. Б. У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 
Романюк Наталії Сергіївні

Відповідно до ст.ст. 111, 112, 276-279 та глави 11 КПК України повідомляю, що 
21.11.2022 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.11.2022 за 
№22022030000000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 111 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким Романюк 
Наталія Сергіївна, 01.06.1984 року народження, уродженка міста Волноваха Донецької області, 
проживаюча за адресою: Донецька область, місто Волноваха, вулиця Менделєєва, 23/35, гро-
мадянка України, обґрунтовано підозрюється у  державній зраді, тобто діянні умисно вчиненому 
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік во-
рога в період збройного конфлікту, наданні представникам іноземної держави допомоги в про-
веденні підривної діяльності проти України, вчинених в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ РОМАНЮК НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ
Романюк Наталія Сергіївна, 01.06.1984 року народження, яка зареєстрована за адресою: 

місто Волноваха вулиця Менделєєва, буд.23, кв.35, Волноваського району, Донецької облас-
ті, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135-139 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 
о 09 год. 00 хв., 29.11.2022 о 09 год. 00 хв., до старшого слідчого в особливо важливих спра-
вах слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області Максимчука Тараса Юрійо-
вича за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, проспект Василя Мойсея, буд. 4, 
тел.: 0332-24-22-10, для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України у кримінальному проваджен-
ні №22022030000000166, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.11.2022, допиту в якості підо-
зрюваної, а також для участі у інших процесуальних діях у зазначеному кримінальному прова-
дженні.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ  
у Волинській області Тарас МАКСИМЧУК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ САТУ А. Е.
Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Козелецької окружної прокуратури Павлова Дар’я Іванівна відпо-

відно до ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 278 КПК України повідомляє про підозру Сату Аржаан Ересооловичу, 30.05.1986 р.н., 
мешканцю м. Чадан, Республіка Тива, Російська Федерація, провулок Больничний, буд. 3, громадянину Російської Федера-
ції, у кримінальному провадженні № 12022270300000261 від 01.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаному з умисним вбив-
ством, вчиненому групою осіб за попередньою змовою).

Повний текст повідомлення про підозру розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «По-
вістки 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

Прокурор в уголовном производстве — прокурор Козелецкой окружной прокуратуры Павлова Дарья Ивановна в соо-
тветствии со ст.ст. 36, 42, 111, 135, 276, 277, 278 УПК Украины уведомляет Сата Аражаана Эресооловича, 30.05.1986 года 
рождения, жителя г. Чадан, Республика Тыва, Российская Федерация, проулок Больничный, дом 3, гражданину Россий-
ской Федерации, в уголовном производстве № 12022270300000261 от 01.04.2022 о том, что он подозревается в соверше-
нии уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УПК Украины (нарушение законов и обычаев войны, 
предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, совмещенном с умышленным убийством, совершенном группой лиц по предварительному сговору).

Полный текст уведомления о подозрении размещен на веб-сайте Офиса Генерального прокурора Украины в рубрике 
«Повестки о вызове и сведения об осуществлении специального досудебного расследования» по ссылке:

https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Чернігівський районний суд Чернігівської області викликає Маховського Дмитра Миколайовича, 01.04.1976 року народжен-

ня, який проживає за адресою: пров. Брянський, буд. 24, м. Климово, Брянська область, Російська Федерація, Донгака Ши-
вита Радомировича, 24.08.1993 року народження, який проживає за адресою: вул. Доржукай, буд. 28, кв. 1, с. Дус-Даг, Овюр-
ський район, Республіка Тива, Російська Федерація, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 05.12.2022 о 9 годин 00 хвилин у при-
міщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області під головуванням судді Меженнікової С. П. (м. Чернігів, вул. Хлі-
бопекарська, 4). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Черниговский районный суд Черниговской области вызывает Маховського Дмитрия Николаевича, 01.04.1976 года рожде-

ния, который проживает по адресу: проул. Брянский, дом 24, г. Климово, Брянская область, Российская Федерация, Донга-
ка Шивита Радомировича, 24.08.1993 года рождения, который проживает по адресу: ул. Доржукай, дом 28, кв. 1, д. Дус-Даг, 
Овюрський район, Республика Тыва, Российская Федерация, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, в подготовительное судебное заседание, которое состоится 05.12.2022 
в 9 часов 00 минут в помещении Черниговского районного суда Черниговской области. Председательствующий судья Межен-
никова С. П. (г. Чернигов, ул. Хлебопекарская, 4).

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримінальному прова-
дженню І-кп/185/746/22, справа № 201/7363/22 за обвинуваченням Шовкуна Андрія Ігоровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст 111-1 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено за адре-
сою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград Дніпропетровська область.

Обвинувачений Шовкун Андрій Ігорович викликається для участі в підготовчому судовому 
засіданні, призначеному на 30 листопада 2022 року об 11 год. 30 хв,, у приміщенні Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності

Суддя Анатолій КОСЮК

В провадженні Амур-Нижньодніпровському районному суді міста Дніпропетровська (49083, 
м. Дніпро. вул. Новоселівська, 9б), перебуває на розгляді кримінальне провадження,  внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 62022050030000205, за обвину-
ваченням Новікова Олександр Віталійовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 111 КК України (справа № 199 6655/22), підготовче судове засідання призначе-
не на 10:00 год. 08.12.2022 року.

Обвинувачений Новіков О.В., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Маріуполь-
ський район, смт. Нікольське, вул. Ярослава Мудрого, б. 30, може отримати копію ухвали про 
призначення підготовчого судового засідання в суді або ознайомитися з його змістом в Єдино-
му державному реєстрі судових рішень (пошук за номером справи)

Суддя В. Л. Воробйов

Повідомлення про підозру
Відповідно до ст. ст. 111,112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-

їни повідомляю, що 23 листопада 2022 року в кримінальному 
провадженні №22022000000000341 від 25.08.2022 за ознаками 
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 1111 КК України, складено письмове повідомлення про під-
озру, згідно з яким громадянка України Мала Людмила Олек-
сандрівна, 21.11.1956 р.н., підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Повістка про виклик
Підозрювана Мала Людмила Олександрівна, 21.11.1956 р.н., 

українка, уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою:  
м. Херсон сел. Антонівка вул. Бєлінського, буд. 5, відповідно ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 26, 30 
листопада та 03 грудня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. 
по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований під-
розділ Служби безпеки України, для участі у слідчих діях у кри-
мінальному провадженні №22022230000000341 від 25.08.2022, 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та для проведення допиту в 
якості підозрюваного. 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному 
провадженні № 42016000000002848 від 12.10.2016 за підозрою 
Ружицької Тетяни Володимирівни, 31.03.1958 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно 
вказаної особи зібрано достатньо доказів для повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досу-
дового розслідування іншій стороні та вручення обвинувально-
го акта. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 279, 290 
КПК України, пропонуємо підозрюваній Ружицькій Тетяні Воло-
димирівні, 31.03.1958 р.н., прибути до прокуратури Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, 
перший поверх) 25 листопада 2022 року (з 09:00 до 18:00) для 
проведення вказаних процесуальних дій.

Після смерті Гливенка Петра Степановича, 13.09.1949 р.н., який по-
мер 01.09.2022 р., відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям необхід-
но звернутися до приватного нотаріуса Уманського райнотокругу Чер-
каської обл. Камуз Ю. В.

Після смерті Клеванської Людмили Віталіївни, 15.02.1950 р.н., яка по-
мерла 20.08.2022 р., відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям необхід-
но звернутися до приватного нотаріуса Уманського райнотокругу Чер-
каської обл. Камуз Ю. В.

Свідоцтво на право власності на квартиру за адресою: м. Київ,  
пр. Ю. Гагаріна, 15, кв 81, видане на Ім’я Мізюк Івана Пилиповича та Мі-
зюк Олександра Івановича , видане Дніпровською районною державною 
адміністрацією, вважати недійсним.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Викликається обвинувачений Сущенок Олег Олександрович 

(вул. Морська, 11, кв. 77, с. Малий Маяк, м. Алушта), 12.10.1989 ро-
ку народження, до Печерського районного суду м. Києва на 09.00 го-
дину 13 грудня 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, 
каб. 302, суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судовому засіданні з 
розгляду кримінального провадження відносно вчинення Сущенок О. О. 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Повний текст повістки розміщується на веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснен-
ня спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.
gp.gov.ua.

ОГОЛОШЕННЯ 
про відкриття провадження в адміністративній справі  

щодо оскарження постанови НКРЕКП

НКРЕКП інформує, що Окружним адміністративним суді м. Києва від-
крито провадження в адміністративній справі № 640/17271/22 за позо-
вом ТОВ «Юнайтед Енерджі» до НКРЕКП про визнання протиправним та 
нечинним пункт 5.17.2 постанови НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 «Про 
затвердження Правил ринку», підготовче судове засідання по якій при-
значено на 30 листопада 2022 року о 10:40, в приміщенні Окружного ад-
міністративного суду м. Києва за адресою: м.  Київ, вул. Петра Болбоча-
на, 8, корпус 1, зал судових засідань №37. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що 02.11.2022 
ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Ки-
єва (справа №761/23236/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 12022080000000335 від 26.04.2022 стосовно підозрюваної у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 
та ч. 6 ст. 111-1 КК України, Романіченко (Федориної) Наталі Олексан-
дрівни, 26.05.1993 р.н., яка переховується від слідства та суду.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянка України Мірко Алла Петрівна, 03.09.1968 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 
КПК України вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 62022050030000326 від 
16.08.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу 
України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Мірко Алла Петрівна, 03.09.1968 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 27, 28 та 29 листопада 2022 року на 10:00 год. до Третього слідчого відділу (з дислокацією у міс-
ті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматор-
ську   (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26) для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 62022050030000326 від 16.08.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин України Козлов Антон Олександрович, 16 грудня 1983 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, Луганськ, квартал Южний, б.10, кв.70, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137 Кримінального процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні 
№12022131370002112 від 24.06.2022 до прокурора Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної про-
куратури Луганської області Щукіна Олександра Олеговича за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивниць-
кий, Кіровоградської області (каб.№1) на 28.11.2022 о 10:00, 29.11.2022 о 10:00, 30.11.2022 о 10:00 для вру-
чення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 
ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваного, у зазначеному кримінальному провадженні. Поваж-
ні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладен-
ня грошового стягнення, можливість застосування приводу, здійснення спеціального досудового розсліду-
вання, здійснення спеціального судового розгляду. Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0953445545, 
prok.rubizhne@gmail.com

Прокурор у кримінальному провадженні — прокурор Рубіжанського відділу  
Сєвєродонецької окружної прокуратури Олександр ЩУКІН

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вербицький Микола Іванович, 05.06.1962 р.н.,уродженцю с.Новомикільське, Міловського ра-

йону, Луганської області, останнє відоме місце проживання:  Луганська область, Старобільський район, с. Зеле-
ківка, вул. Єлисеєва,60  на підставі ст.ст. 134, 135,  297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.11.2022 
на 14 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 поверх, зал 7, для  розгляду кримінального провадження про обвинува-
чення Вербицького Миколи Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  ст.111-1 КК України.

Суддя В. В. Тринчук

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Соловйов Вадим Борисович, 23.12.1976 р.н., уродженець Російської Федерації, останнє ві-

доме місце проживання: вул. Слобожанська, буд. 4, кв. 12, смт Новопсков Старобільського району Луганської 
області, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України Вам необхідно з’явитися 13.12.2022 на 11 год.  
00 хв до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 поверх, зал 13, для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Соловйова Вадима Борисовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Суддя Дмитро Руденко
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ОГОЛОШЕННЯ

Київський районний суд м. Полтави викликає Курдюмова Ярослава Юрі-
йовича, 05.04.1994 року народження, (останнє відоме місце проживання 
Луганська область, м. Красний Луч (м. Хрустальний), вул. Великі Похоли 
16, кв. 20) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному прова-
дженню № 552/6751/22 по обвинуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. З ст. 408 КК України. Судове засідання від-
будеться 8 грудня 2022 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Полтава, пров. Хорольського, 6, каб №10, зал судових засідань №3. В ра-
зі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя Ю. В. Куліш

Приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального 
округу Величко Оксана Леонідівна (вулиця В’ячеслава Чорновола, бу-
динок №4/35, приміщення № 3, місто Біла Церква, Білоцерківський ра-
йон, Київська область, 09113, т/факс: (04563) 6-30-45, моб.тел.: (068) 
903-11-12, повідомляє про відкриття спадщини на майно після помер-
лого 29 вересня 2022 року ХІМІЧ Анатолія Івановича, 08 листопада 
1937 року народження. Спадкоємці померлого викликаються до при-
ватного нотаріуса для з’ясування повного кола спадкоємців.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2..+3 +1..+6 Черкаська -1..+4 +4..+9
Житомирська -2..+3 +1..+6 Кіровоградська 0..+5 +5..+10
Чернігівська +1..-4 +1..+6 Полтавська -1..+4 +5..+10
Сумська -2..+3 +1..+6 Дніпропетровська 0..+5 +5..+10
Закарпатська -1..+4 +2..+7 Одеська +4..+9 +8..+13
Рівненська +1..-4 0..+5 Миколаївська +3..+8 +7..+12
Львівська -2..+3 +1..+6 Херсонська +4..+9 +7..+12
Івано-Франківська -2..+3 +1..+6 Запорізька +4..+9 +8..+13
Волинська +1..-4 0..+5 Харківська -2..+3 +1..+6
Хмельницька -2..+3 +1..+6 Донецька -2..+3 +2..+7
Чернівецька -1..+4 +1..+6 Луганська -2..+3 +1..+6
Тернопільська -2..+3 +1..+6 Крим +5..+10 +11..+16
Вінницька -1..+4 +5..+10 Київ -1..+1 +2..+4
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Рогаті свійські тварини не винні
СЛІДАМИ ЗВІЛЬНЕННЯ. Українські діти чітко усвідомлюють те, з ким із парнокопитних  
слід асоціювати російських окупантів

Юрій МЕДУНИЦЯ, 
офіцер служби зв’язків з 

громадськістю 
46 ОАЕМБр, 

для «Урядового кур’єра» 
(Фото автора)

«Дядю, це ти тих козлів ви-
гнав?» — наївне й по-

дитячому безпосереднє запитання 
маленького хлопчика до україн-
ського воїна під час встановлення 
синьо-жовтого полотнища в центрі 
одного з нещодавно звільнених сіл 
Херсонщини стало мемом вітчиз-
няного сегменту інтернету. Лише 
за перший день безліч репостів 
на різноманітних каналах, міль-
йони переглядів — про таку славу 
автор відеоролика — пресофіцер 
46 окремої аеромобільної бригади 
Десантно-штурмових військ ЗСУ 
старший лейтенант Валерій Юрик 
і близько не міг мріяти. Та наступ-
ного дня він мимохіть прокинувся 
знаменитим, хоч сам і залишився 
поза кадром.

Ми також не могли згаяти наго-
ду першими ближче познайоми-
тися з головним героєм і автором 
мема. Близько години їзди вибо-
їстими шляхами Миколаївщини і 
Херсонщини, переїзд напівзруй-
нованим мостом через річку Інгу-
лець, коли під колесами зі скрего-
том вигинаються листи деформо-
ваного металу, — і ми потрапили 
в те саме село. Над ним гордо ма-
йорить встановлений 10 листопада 
державний прапор, який видно ще 
задовго до переправи. 

Біля сільради черга з цивіль-
них була зосереджена на отриму-
ванні пакетів гуманітарної допомо-
ги, та неочікувана поява військових 
не могла не відвернути їхньої ува-
ги. Як ми й сподівалися, довго вира-
ховувати малого не довелося. Дех-
то з місцевих був уже в курсі спра-
ви, що поруч із ними з’явилася нова 
зірочка. Тож вони одразу зметику-
вали, про кого йдеться, викликали з 
черги старшого брата нашого мало-

го, який і відвів нас до скромної осе-
лі своєї родини.

Старший Олексій і познайомив 
нас із меншим братом Антоном. І 
хоч свій статус інтернет-зірки він 
ще не зовсім усвідомлює, на камеру 
позував вправно й по-господарськи 
оцінив подарунки, які вручили йо-
му наші воїни. Картонна коробка й 
пластиковий пакет хутко зникли 
за дверима хати. У свої чотири роч-
ки він уже встиг побувати під росій-

ською окупацією й чітко усвідоми-
ти, ким для нього стали окупанти. 
Та хіба лише один він? Просто Ан-
тону вдалося концентровано сфор-
мулювати думку, яка панує в нашо-
му суспільстві. Опинитися в потріб-
ний час у потрібному місці.

«росіяни стріляли, щось підрива-
ли, забирали машини в людей», — 
ділиться геть не дитячими вражен-
нями Антон. Утім, надовго його ува-
ги не вистачає, адже подарунки вже 

в надійному місці, а на вулиці так 
багато цікавого для допитливої ува-
ги  чотирирічного хлопчика. А над-
то зараз, коли виходити на неї мож-
на без остраху.

Фрукти, солодощі, армійський 
сухпай додадуть Антонові сил і 
енергії. А шеврон бригади він збе-
рігатиме довго — як пам’ять про 
тих хороших українських дядь-
екзорцистів, які вигнали російських 
«козлів» з його рідного краю. 

У чотири роки малий Антон уже чітко розмежував у своєму 
світосприйнятті своїх і чужих

Автор відео, яке наробило стільки галасу в інтернеті, старший лейтенант 
Валерій Юрик знову зустрівся з героєм свого сюжету

Приватний нотаріус Кам’янського районного нотаріального окру-

гу Кравченко С. Ю. (Дніпропетровська область, Кам’янський район, 

м. Кам’янське, вул. Героїв Рятувальників, буд. 52, прим. 14) запрошує 

спадкоємців померлого 06 серпня 2021 року Венжеги Романа Анато-

лійовича, 1975 р.н.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу 

Яковлева І. М. повідомляє гр. КАЛУГІНА МИКОЛУ КОСТЯНТИНОВИЧА 

та гр. КАЛУГІНУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРІВНУ про відкриття спадщини піс-

ля смерті дочки, гр. ПАСТУШЕНКО ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ, 10.05.1967 

р.н., яка померла 21.09.2021 року. Прошу протягом місяця з дати пу-

блікації прибути до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожан-

ський, буд. 66, тел. +380509943233.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідо-
мляє про виклик обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України, Вискривиченка Віта-
лія Миколайовича, 25.02.1980 року народження, уродженця с. Рогове 
Новопсковського району Луганської області, зареєстрованого за адре-
сою: с. Весела Тарасівка, вул. Перемоги, будинок 45, Лутугінського ра-
йону Луганської області, у судове засідання, яке відбудеться 5 груд-
ня 2022 року о 12 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 
34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Вискривиченка Віталія Миколайовича 
у судове засідання оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Петро ГУМЕННИЙ 

Повістка про виклики підозрюваного
У зв’язку із завершенням спеціального досудового розслідування у кри-

мінальному провадженні № 62022150010000078 від 18.03.2022 за ч. 4  
ст. 408, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 436-2 КК України підозрюваному Батуріну Ві-
талію Ігоровичу, 20.11.1984 р.н., який проживає за адресою — вул. Буч-
ми, 20, кім. 281-б, м. Херсон, необхідно з’явитися 28.11.2022 о 10:00 год. 
до Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній 
сфері Південного регіону за адресою: Миколаївська область, м. Мико лаїв, 
вул. Нікольська, 18а, каб. 5, для вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (від-
криття матеріалів іншій стороні), а саме — для надання доступу до матері-
алів кримінального провадження (до слідчого Довбаша С. С.).

Також підозрюваному Батуріну В. І. необхідно з’явитись 29.11.2022 о 
10:00 год. за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акту, 
реєстру матеріалів досудового розслідування та відібрання розписки про 
їх отримання.

Повний текст повістки про виклик розміщуватиметься на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості 
про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням 
(https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya).
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