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На деокупованих територіях відновлюють роботу соціальні служби
ТУРБОТА. Держава фінансує 

всі соціальні виплати в повному 
обсязі для громадян на деокупо
ваних територіях та відновлює 
роботу соцслужб, повідомила мі
ністр соціальної політики Оксана 
Жолнович в ефірі національного 
марафону «Єдині новини».

«У листопаді вже профінансо
вано понад мільярд гривень на 
виплату пенсій у Херсонській об
ласті за поточний місяць. Крім 

того, всі громадяни на деокупо
ваних територіях отримають ви
плати за всі місяці, коли не мо
гли зняти кошти з карток через 
російську окупацію», — заявила 
вона.

Це вагома фінансова підтрим
ка людей, які жили в окупації та 
залишилися без грошей через 
воєнну агресію росії.

Міністр зазначила, що пен
сії люди отримають у зручний 

для них спосіб — Мінсоцполіти
ки розробило спеціальний ме
ханізм, який дає змогу громадя
нам на деокупованих територіях 
обрати спосіб отримання пенсій 
за заявою, обираючи банківську 
картку або пошту.

Там, де управління соціаль
ного захисту ще не відновили 
роботу, діє спеціальний дер
жавний механізм прямого на
рахування всіх соціальних до

помог та виплат. Виплати ма
лозабезпеченим, субсидії та 
допомогу на дітей громадяни 
отримують на банківські ра
хунки або грошовим перека
зом Ощадбанку.

Активно відновлюють роботу 
відділів соціального захисту та 
служб у справах дітей на деоку
пованих територіях. Через росій
ську окупацію значна кількість 
соціальних працівників виїхала, 

рятуючи життя, тому одна із про
блем — брак кадрів.

«Ми допоможемо органам міс
цевого самоврядування сформу
вати кадри на деокупованих те
риторіях та навчимо нових пра
цівників, які не мають досвіду та
кої роботи. Для цього ми підготу
вали спеціальний курс навчання 
та готові надати необхідні знан
ня», — зазначила Оксана Жол
нович.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РАФАЕЛЬ ГРОССІ: 
«Люди повинні 

усвідомити, що 
ми не можемо 

продовжувати 
розраховувати на 

удачу, щоб уникнути 
ядерної аварії». 

Енергообладнання 
має надходити 
безперебійно

НАРАДА. Під головуванням Прем’єрміністра Дениса Шмига
ля відбулась онлайннарада з керівниками дипломатичних місій та 
установ України за кордоном щодо забезпечення обладнанням та 
комплектуючими для відновлення пошкоджених внаслідок зброй
ної агресії рф об’єктів енергетики України.

«Державатерорист росія вчергове продемонструвала світові 
свою сутність. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. По 
всій країні застосовано аварійні відключення електроенергії. Це 
вимушений крок, щоб уникнути аварій та розбалансування систе
ми. Ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інф
раструктуру», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єрміністр повідомив, що Європейський парламент розпо
чинає ініціативу «Генератори надії». Найближчим часом у ЄС пла
нують зібрати тисячі генераторів та іншого енергетичного облад
нання для передачі в Україну.

Глава уряду дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тіс
ну координацію з МЗС та митницею, щоб енергетичне обладнання 
надходило в Україну швидко та безперебійно.

338,5 млрд грн 
cпрямовано з державного бюджету  

на соціальні виплати за період із січня 
по жовтень 2022 року, зокрема  

у жовтні — 34,3 млрд грн
ГЕОПОЛІТИКА. Європейський парламент визнав росію 
державою-спонсором тероризму

Євродепутати закликали 
до всеосяжної  
ізоляції росії  
як держави-терориста

Генеральний директор МАГАТЕ щодо переговорів 
з агресором про створення зони безпеки навколо 
Запорізької АЕС
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ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ

Про юридичні аспекти передачі землі 
від колгоспів органам місцевого 
самоврядування розповідає 
завідувач кафедри Ужгородського 
нацуніверситету Владислав Пересоляк

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

На Донеччині волонтери 
продовжують з’ясовувати 
обставини загибелі тварин 
у зоопарку звільненого від 
окупантів селища Ямпіль 5 

СУСПІЛЬСТВО

Як реалізують проєкт 
Національної поліції з охорони 
правопорядку на території  
Трибухівської територіальної 
громади на Тернопільщині



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Циктіча В. М. від 22.11.2022 у справі № 761/25558/22 

1-кс/761/14248/2022 надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22022000000000574 від 25.10.2022 відносно підозрюваного Сауленка Олександра Федоровича, 09 травня 1962 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27  ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сауленка О. Ф. 

Підозрюваний Сауленко Олександр Федорович, 09.05.1962 р.н., зареєстрований за адресою: Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Верещагіна,  буд. 18, кв. 25, фактично проживаючий за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Но-
вопетрівка, вул. Пушкіна, буд. 8, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 2975 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 о 09 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000574 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1,  
ч. 3 ст. 27  ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, з метою  допиту Вас як підозрюваного, отримання повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а та-
кож вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні до 
слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Риженка Володими-
ра Анатолійовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ОБВИНУВАЧЕНОЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  
№ 12013170480003022, У СПРАВІ № 947/22248/44, ПРОВАДЖЕННЯ № 1-КП/947/1145/22

Днепровська Галина Іванівна, 01.05.1965 року народження, уродженка с. Нагорне, Омської об-
ласті, Російської Федерації, громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Ака-
деміка Корольова, буд. № 104, кв. 106, одруженої, освіта вища, паспорт громадянина України се-
рії КЕ № 987746, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 18.03.1998 року, пас-
порт громадянина України для виїзду за кордон серія ЕА № 766126, колишній директор Одесь-
кої загальноосвітньої школи № 80 І-ІІІ Одеської міської ради Одеської області, раніше не судимої, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися об 11:00 год. 28.11.2022 ро-
ку; об 11:00 год. 05.12.2022 року; о 10:00 год. 09.12.2022 року до судді Київського районного су-
ду м. Одеси Іванчука Вадима Миколайовича, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б, зал № 224, для учас-
ті у розгляді кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12013170480003022 від 24.05.2013 року у відношенні: Днепровської Галини Іванівни 
01.05.1965 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

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

Прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси Аліна КОЛЄСНІЧЕНКО

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо актуалізації та удосконалення 
деяких положень

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  

2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. Абзац перший частини третьої статті 18 викласти в такій редакції:
«3. Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою 

Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу станом на кінець 
бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків середньорічного обсягу дохо-
дів загального фонду місцевого бюджету, які надійшли за три попередні бюджетні пері-
оди, що передують прийняттю рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, об-
ласної чи міської ради про здійснення місцевого запозичення та/або надання місцевої га-
рантії, без урахування доходів, визначених пунктами 1, 11 частини першої статті 64, пунк-
том 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, та міжбюджетних трансфертів».

2. У статті 29:
1) у частині другій:
доповнити пунктом 164 такого змісту:
«164) єдиний податок, платником якого є електронний резидент (е-резидент)»;
пункт 29 викласти в такій редакції:
«29) плата за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволів на користу-

вання ресурсами нумерації»;
у пункті 51 слова «стільникового рухомого» замінити словом «мобільного»;
доповнити пунктами 571 і 572 такого змісту:
«571) надходження в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу;
572) гранти на бюджетну підтримку від іноземних держав, іноземних фінансових уста-

нов і міжнародних фінансових організацій»;
2) у частині третій:
у пункті 2 цифри «162» замінити цифрами «161»;
у пункті 51 слова «на провадження діяльності у сфері» замінити словами «у сфері ді-

яльності з»;
пункт 13 доповнити словами і цифрами «(крім надходжень, визначених пунктами 571 

і 572 частини другої цієї статті)».
3. Абзац тринадцятий частини другої статті 55 доповнити словами «а також роботи та 

заходи з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів».
4. У статті 64:
1) у частині першій:
пункт 161 викласти в такій редакції:
«161) 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на 

митну територію України пального (з урахуванням положень частини четвертої цієї  
статті)»;

пункт 162 виключити;
пункт 19 доповнити словами і цифрами «(крім єдиного податку, визначеного пунктом 

164 частини другої статті 29 цього Кодексу)»;
у пункті 371 слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами 

«спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»;

2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Акцизний податок, передбачений пунктом 161 частини першої цієї статті, зарахо-

вується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, до загального фонду бю-
джетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються 
один раз на півріччя, як співвідношення обсягу реалізованого суб’єктами господарюван-
ня роздрібної торгівлі пального на відповідній території за попереднє півріччя до загаль-
ного обсягу такого реалізованого пального за попереднє півріччя в цілому по Україні.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, ви-
значає частки для зарахування цього акцизного податку до бюджетів місцевого само-
врядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднює та-
кі частки на своєму офіційному сайті та надає їх Казначейству України два рази на рік 
(не пізніше 15 січня та не пізніше 15 липня). Казначейство України не пізніше останньо-
го робочого дня січня та не пізніше останнього робочого дня липня починає здійснювати 
щоденний розподіл цього акцизного податку між бюджетами місцевого самоврядування 
протягом відповідного півріччя».

5. У  частині першій статті 87:
у пункті 8:
підпункти «а», «б», «в», «г» і «д» виключити;
у підпункті «ґ» слово «інші» виключити;
у підпункті «е» пункту 9 слова «державних реабілітаційних установ» замінити слова-

ми «реабілітаційних закладів».
6. Підпункти «а», «а1», «б», «в» і «г» пункту 3 частини першої статті 89 виключити.
7. У частині першій статті 90:
у підпункті «б1» пункту 2 слова «державного та/або» виключити;
у пункті 3:
підпункти «а», «б», «в» і «г» виключити;
у підпункті «є» слова «бюро судмедекспертизи» виключити.
8. Пункт 8 частини першої статті 97 виключити.
9. Статтю 1034 виключити.
10. У статті 108:
1) в абзаці другому частини другої слова «і медичної субвенцій» замінити словом 

«субвенції»;
2) у третьому реченні частини шостої слова «і медичної субвенції» виключити, а слова 

«таких субвенцій» замінити словами «такої субвенції».
11. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
1) у пункті 11:
абзаци другий і третій підпункту 1 виключити;
абзаци другий, третій і четвертий підпункту 2 виключити;
абзац другий підпункту 3 виключити;
у підпункті 31 цифри «2023» замінити цифрами «2025»;
підпункти 4, 5 і 6 виключити;
2) пункт 38 викласти в такій редакції:
«38. На період дії воєнного стану в Україні залучення до державного бюджету грантів 

на бюджетну підтримку (крім програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) та 
позик від іноземних держав, Європейського Союзу, іноземних фінансових установ і між-
народних фінансових організацій на підставі міжнародних договорів України здійснюєть-
ся Міністром фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України. Зазначені міжна-
родні договори України можуть включати, зокрема, положення щодо відмови від суве-
ренного імунітету України в можливих спорах щодо таких зобов’язань та не потребують 
ратифікації Верховною Радою України»;

3) у пункті 22:
у підпункті 1:
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«абзац другий частини сьомої статті 16 щодо погодження з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету основних умов правочинів з державним боргом;
частини десята та одинадцята статті 23 щодо бюджетних призначень головних роз-

порядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим 
— двадцятим;

в абзацах сьомому та двадцятому слово «обов’язковості» виключити;
абзац другий підпункту 2 доповнити словами «(до початку роботи Верховної Ради 

України)»;
у підпункті 5 слова «у разі їх утворення» виключити;
4) пункт 26 після слів і цифр «Закону України від 14 жовтня 2014 року «Про прокурату-

ру» доповнити словами і цифрами «абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу дру-
гого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медично-
го обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)»;

5) пункти 43, 431 і 432 виключити;
6) доповнити пунктом 55 такого змісту:
«55. Установити, що у період дії воєнного стану у разі прийняття рішення щодо збіль-

шення чисельності працівників одного органу виконавчої влади за рахунок скорочення 
чисельності працівників іншого органу виконавчої влади без передачі повноважень на 
виконання функцій, завдань або надання послуг видатки на утримання чисельності пра-
цівників передаються від одного органу виконавчої влади іншому органу виконавчої вла-
ди за рішенням Кабінету Міністрів України».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січ-

ня 2023 року, крім:
абзаців другого і третього підпункту 1 пункту 2 та абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 4 

розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 квітня 2023 року;
абзацу п’ятого пункту 7 розділу I цього Закону, який вводиться в дію з 1 липня 2023 

року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим За-

коном:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 листопада 2022 року
№ 2709-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 листопада 2022 р. № 1307 
Київ

Деякі питання використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті  
для проведення вакцинації населення  

від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно здійснен-

ня розподілу (перерозподілу) шприців ін’єкційних стерильних, розчинника для вак-
цини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2 (Sodium chloride 0,9 %, вода для ін’єкцій та інше) та контейнерів для 
збору (утилізації) медичних відходів, закуплених за бюджетною програмою 2301270 
«Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році, між структурними підрозді-
лами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністра-
цій (для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я незалежно від форми 
власності, фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право проваджен-
ня господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як нада-
вачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за про-
грамою медичних гарантій з Національною службою здоров’я) для проведення іму-
нопрофілактики населення та для надання медичної допомоги та між Службою без-
пеки, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Збройними Силами, 
Національною гвардією, Національною поліцією, Державним управлінням справами 
згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках та/або інших підтвердних доку-
ментах, для надання медичної допомоги.

2. У підпункті 4 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 23 «Питання фінансування здій-
снення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України,  
2021 р., № 7, ст. 346), слова «(закупівлю коштів в іноземній валюті)» виключити.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2022 р. № 1027-р 
Київ

Питання позачергових загальних зборів 
акціонерів акціонерного товариства 
«Українські енергетичні машини», які 
відбудуться 17 листопада 2022 року

1. Визначити представником держави для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», які відбудуть-
ся 17 листопада 2022 р., директора департаменту політики власності Міністерства 
економіки Максимова Олександра Анатолійовича.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки Сви-
риденко Юлію Анатоліївну надати представнику держави довіреність для участі у по-
зачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Українські енерге-
тичні машини», які відбудуться 17 листопада 2022 року.

2. Затвердити завдання на голосування представнику держави на позачергових 
загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Українські енергетичні маши-
ни», які відбудуться 17 листопада 2022 р., що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 листопада 2022 р. № 1039-р 
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад 

Чернівецької області
Передати цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Чернівецької області 
за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 18 листопада 2022 р. № 1039-р

ПЕРЕЛІК 
цілісних майнових комплексів державних закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну власність територіальних 
громад Чернівецької області

Вище професійне училище № 3 м. Чернівці (код згідно з ЄДРПОУ 02548989), що 
розміщене на земельних ділянках площею 0,5258; 0,0409; 0,0355; 0,1401; 0,0364 і 
0,1495 гектара (кадастрові номери 7310136600:03:001:0014; 7310136600:07:002:0167; 
7310136600:07:002:0096; 7310136600:06:003:0051; 7310136600:06:003:0052; і 
7310136300:25:002:0203) 

Глибоцький професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 03072614), що розміще-
ний на земельних ділянках площею 1,6322; 16,356; 3,2546; 19,0488 і 4,172 гек-
тара (кадастрові номери 7321088500:04:002:0199; 7321088500:04:002:0200; 
7321088500:04:002:0201; 7321088500:04:002:0202 і 7321055100:01:004:0368) 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький профе-
сійний машинобудівний ліцей» (код згідно з ЄДРПОУ 21422260), що розміщений 
на земельних ділянках площею 4,1292; 0,2095 і 0,2749 гектара (кадастрові номери 
7310136900:41:007:0064; 7310136900:41:007:0063 і 7310136900:41:007:0050) 

Вище професійне художнє училище № 5 м. Чернівці (код згідно з ЄДРПОУ 
02549032), що розміщений на земельних ділянках площею 0,7199 і 0,2547 гектара 
(кадастрові номери 7310136600:26:004:0048 і 7310136600:26:004:0001)

СПРАВА «МОЛЧАНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MOLCHANOV v. UKRAINE)

(заява № 13911/14)
Стислий виклад рішення від 20 вересня 2022 року

У 2013 році заявнику було пред’явлено обвинувачення в шахрайстві у зв’язку з обманом 
неповнолітнього і заволодінням його мобільним телефоном під неправдивим приводом та 
обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Під час підготовчого засідання 12 серпня 2013 року Солом’янський районний суд 
м. Києва (далі — суд першої інстанції) за власною ініціативою змінив заявнику запобіжний 
захід з особистого зобов’язання на тримання під вартою. Своє рішення суд першої інстанції 
обґрунтував тим, що заявник міг вчинити інший злочин або перешкоджати кримінальному 
провадженню. Ця ухвала оскарженню не підлягала.

30 вересня 2013 року суд першої інстанції визнав заявника винним у злочині, обрав-
ши йому покарання у вигляді обмеження волі на строк один рік і шість місяців й звільнив 
від відбування покарання з випробувальним строком три роки. Заявника негайно звільни-
ли з-під варти.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився 
за пунктами 1, 3, 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на свавільне та необґрунтоване тримання його під вартою, а також що у 
нього не було ефективного і забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування у 
зв’язку з таким триманням. 

Розглянувши скаргу заявника за пунктами 1 та 3 статті 5 Конвенції Європейський суд за-
значив, що хоча суд першої інстанції в ухвалі від 12 серпня 2013 року посилався на наяв-
ність ризику, що заявник може переховуватися, вчинити інший злочин або перешкоджа-
ти кримінальному провадженню, він не навів жодного додаткового обґрунтування для сво-
го рішення.

З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що суд першої інстанції не 
здійснив належну оцінку фактів щодо необхідності застосування запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою з 12 серпня до 30 вересня 2013 року, тим самим не забезпечив 
заявнику належний захист від свавілля, що є невід’ємним елементом «законності» триман-
ня під вартою та констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

Європейський суд дійшов висновку, що немає потреби у винесенні окремого рішення 
щодо скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції стосовно виправданості тримання йо-
го під вартою протягом цього періоду часу.

Скаргу заявника на відсутність забезпеченого правовою санкцією права на відшкоду-
вання у зв’язку з зазначеним триманням його під вартою Європейський суд розглянув у 
контексті висновків у рішенні у справі «Котій проти України» та констатував порушення 
пункту 4 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за пунктом 3 статті 5 Кон-

венції;
4. Постановляє, що було порушено пункт 5 статті 5 Конвенції у зв’язку з іншою скаргою, 

висунутою за усталеною практикою Суду;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, 

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

(i) 1 800 (одна тисяча вісімсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватися, в якості відшкодування матеріальної шкоди;

(ii) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, ця сума має бути спла-
чена на банківський рахунок пана Тарахкала;

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за погодженням з Харківською облас-
ною прокуратурою, у зв’язку із проведенням досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22022220000002220 від 03.07.2022, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 
112, 276-278 та глави 11 КПК України 21 листопада 2022 року складено письмове по-
відомлення про підозру стосовно громадянина України Солонецького Павла Микола-
йовича, 29.03.1962 р.н., у тому, що він 11 червня 2022 року, перебуваючи на території  
Вовчанської міської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської 
області, добровільно зайняв посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених 
на тимчасово окупованій території – окупаційній адміністрації держави-агресора, а са-
ме посаду т.зв. «и.о. главы временной гражданской администрации Волчанского райо-
на Харьковской области» (після перейменування 18.07.2022 – т.зв. «и.о. главы военно-
гражданской администрации Волчанского района Харьковской области»), тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Солонецький Павло Миколайович, 29.03.1962 р.н., зареєстро-

ваний за адресою: Харківська обл., Чугуївський район, смт Вільча, вул. Ярова, буд. 18,  
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, 28, 29 та 30 листопада 2022 року о 12 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до 
слідчого відділу УСБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2 (засоби зв’язку: н.т. +38 (057) 700-16-61, +38 (057) 700-34-50, ел. скринька usbu_
khr@ssu.gov.ua) , для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного, а також отримання клопотання 
про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього, у 
рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 22022220000002220 від 03.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільне зайнят-
тя громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агре-
сора). Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можливість 
застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України.

Повний текст повісток про виклик розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                                             24 листопада 2022 року
Слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-

ській областях Ярушкевич Сергій Олександрович за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відді-
лу Луганської обласної прокуратури Русланом Ігоровичем Пивоваровим, розглянувши матеріали кримінального провадження, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022130000000207 від 10.06.2022 та встановивши наявність достатніх до-
казів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст.ст. 40, 
42, 276, 277, 278 КПК України.

ПОВІДОМИВ:
Перепелиці Галині Миколаївні, 26.09.1984 року народження, уродженці смт. Марківка Марківського району Луганської області, 

яка зареєстрована за адресою: Луганська обл. Центральна, буд. 146, громадянці України, про підозру у добровільному зайнятті гро-
мадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у не-
законних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на веб сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про ви-
клик» за посиланням: «https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-
rozsliduvannya».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрювана  Перепелиця Галина Миколаївна, 26.09.1984 р.н., яка про-

живає за адресою: Луганська обл., Старобільський район, смт Марківка, вул. Центральна, буд. 146, на 28.11.2022 о 10 год. 00 хв., 
на 29.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 30.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, для 
допиту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22022130000000207 від 
10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст.ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування 
приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ПІДОЗРУ
місто Дніпро           24 листопада 2022 року  
Зозуля Марина Володимирівна, 02.02.1981 року народження, громадянка України, на підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, Вам 

у кримінальному провадженні №22022130000000256 від 30.06.2022  повідомляється про підозру у добровільному зайнятті 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 окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Консти-
туції України».

Повістка про виклик
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка України Зозуля Марина Володимирівна, 02.02.1981 року народжен-

ня, об 11 годині 00 хвилин 28, 29 та 30 листопада 2022 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області)  
ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, у кримінальному прова-
дженні №22022130000000256 від 30.06.2022, для допиту у якості підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у 
зазначеному кримінальному провадженні. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик вказані у ст.ст. 138, 139 Кримінально-
го процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за погодженням з Харківською обласною прокуратурою у 
зв’язку із проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000003076 від 
01.10.2022, відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 112, 135, 276-278 та глави 11 КПК України 08 листопада 2022 ро-
ку складено письмове повідомлення про підозру стосовно громадянина України Шеєнко Віктора Іванови-
ча, 01.09.1975 р.н., у тому, що він у період часу з середини серпня по середину вересня 2022 року, перебу-
ваючи на території с. Федорівка Куп’янського району Харківської області, вчиняв дії, спрямовані на впрова-
дження стандартів освіти держави-агресора у створеному окупаційною адміністрацією закладі освіти «Госу-
дарственное бюджетое образовательное учреждение «Средняя общеобразоветльная школа» с. Федоровка  
(с дошкольным подразделением)», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Шеєнко Віктор Іванович, 01.09.1975 р.н., зареєстрований за адресою: Харківська обл., 
Куп’янський район, сел. Федорівка, вул. Шевченка, буд. 16, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримі-
нального процесуального кодексу України, «28», «29» та «30» листопада 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам 
необхідно з’явитися  до слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносиць-
ка, 2 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в 
якості підозрюваного, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 22022220000003076 від 01.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 111-1  КК України (вчинення дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держа-
ви-агресора у закладах освіти). Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можли-
вість застосування приводу, вказані у ст.ст. 138, 139, 140 КПК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 22.11.2022, у кримінальному 

провадженні № 22022220000002499 від 26.07.2022, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким, 
громадянка України Святцева Тетяна Віталіївна, 23.03.1968 року народження, яка підозрюється у колабораційній 
діяльності, а саме: здійсненні діяльності, спрямованої на впровадження стандартів освіти держави-агресора у за-
кладах освіти, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому  ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за погодженням з Харківською обласною прокуратурою, у зв’язку 
із проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000002499 від 26.07.2022, 
відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України 22 листопада 2022 року складено пись-
мове повідомлення про підозру стосовно громадянки України Святцевої Тетяни Віталіївни, 23.03.1968 р.н., у то-
му, що вона не пізніше червня місяця 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Нечволодів-
ка Куп’янського району Харківської області, зайняла посаду директора у створеному представниками окупаційної 
адміністрації держави-агресора закладі освіти «Нечволодовский лицей временной гражданской администрации 
Купянского района Харьковской области» та почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією Російської Фе-
дерації шляхом вчинення дій на впровадження стандартів-освіти держави-агресора у Ліцеї, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Святцева Тетяна Віталіївна, 23.03.1968 р.н., зареєстрована за адресою: Харківська обл., 

Куп’янський район, с. Нечволодівка, пров. Шкільний, буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, «28», «29» та «30» листопада 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам не-
обхідно з’явитися  до слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2 (засоби зв’язку: н.т. +38 (057) 700-16-61, +38 (057) 700-34-50, ел. скринька usbu_khr@ssu.gov.ua), для 
вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підо-
зрюваного,  у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22022220000002499 від 26.07.2022 за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 111-1 КК України. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можливість за-
стосування приводу, вказані у ст.ст. 138, 139, 140 КПК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.11.2022 (справа № 761/24006/22, провадження №1-

кс/761/13297/2022) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000120 
від 25.03.2022 за підозрою Коваленка Едуарда Володимировича 17.10.1965 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України та Німетуллаєва Рустема Сейтумеровича, 30.05.1978 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Коваленко Едуард Володимирович, 17.10.1965 р.н., проживає за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Міська, 19, від-

повідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022 та 30.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого 
Головного слідчого управління Служби безпеки України Чурси Р.Г. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 709, н.т.: (044) 256-90-74 
для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000120 та для вручення обвину-
вального акта. 

Підозрюваний Німетуллаєв Рустем Сейтумерович, 30.05.1978 р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Майська, 
11/14, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022, 29.11.2022 та 30.11.2022 о 14 год. 00 хв. 
до слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України Чурси Р.Г. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, каб. 709, 
н.т.: (044) 256-90-74 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000120 та для 
вручення обвинувального акта. 

Наслідки та поважні причини неприбуття особи визначені у ст.ст.138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО САТА А.Е.

Громадянин Російської Федерації Сат Аржаан Ересоолович, 30.05.1986 ро-
ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 28, 29, 30 листопада 2022 року на 09:00 год. до Чернігівської об-
ласної прокуратури за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, тел./факс 
(0462)77-70-28, для проведення допиту в якості підозрюваного та здійснення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022270300000261 
від 01.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК України у разі неможливості прибути 
до прокурора за викликом у зазначений у повістці час Ви зобов’язані заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Гражданин Российской Федерации Сат Аржаан Эресоолович, 30.05.1986 го-
да рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины 
Вам необходимо явиться 28, 29, 30 ноября 2022 года на 09:00 часов в Черни-
говскую областную прокуратуру по адресу: ул. Князя Чёрного, 9, г. Чернигов, 
тел./факс (0462)77-70-28 для проведения допроса в качестве подозреваемо-
го и проведения других процессуальных действий в уголовном производстве  
№ 12022270300000261 от 01.04.2022 по признакам в совершении уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 137 УПК Украины при невозможности 
прибыть к прокурору по вызову в указанное в повестке время Вы обязаны за-
ранее сообщить о невозможности явки. Уважительные причины и последствия 
неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 УПК Украины.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кусюк Сергій Миколайович, 01 грудня 1966 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135, 184 КПК 
України викликається 27.11.2022 на 10 год. 00 хв. до Державно-
го бюро розслідувань у службовий кабінет № 517 за адресою:  
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні  
№ 62021000000001039 від 29.12.2021.

Поважні причини та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 138-
139 КПК України. 

Слідчий ДБРМ. Балицький

Повідомлення про здійснення спеціального  
досудового розслідування

Слідчим суддею Малиновського районного суду м. Оде-
си постановлено ухвалу від 21.11.22 про здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12022230000001911 від 23.06.2022 відносно громадянки Укра-
їни Хотієнко Людмили Іванівни, 11.12.1984 р.н., зареєстрованої за 
адресою: Херсонська область, Скадовський район, м. Скадовськ, 
вул. Шевченка, буд. 60, яка підозрюється у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Вольфсон Ілля Светославович, 08.06.1981 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 14 год. 00 хв. 30 листопада 2022 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 54, каб. 208, (2 поверх) головуюча суддя Бацуца Т. М., конт. тел. 
(0382) 76-28-40, або (0382) 76-29-07) для проведення судового розгляду 
у кримінальному провадженні № 22022240000000079 за обвинуваченням 
Вольфсона Іллі Светославовича за ч. 3 ст. 110 КК України. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Савченко Артем Ігорович, 27.06.1988 року народження 

відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання на 09 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до Хмельницького міськ-
районного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Пилипчу-
ка, 1, каб. 1, головуючий суддя Вітушинська О. О., конт. тел. (0382) 65-
82-48) для проведення судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22019240000000033 за обвинуваченням Савченка А. І. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 258-3 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Резник Владислав Матусович, 17.05.1954 року народження 

відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 09 год 30 хв. 30 листопада 2022 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203:  
головуючий суддя Вітушинська О. О., конт. тел. (0382) 65-82-48) для проведення 
судового засідання у кримінальному провадженні № 22022240000000105 за об-
винуваченням Резника Владислава Матусовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Романіченко (Федорина) Наталя Олександрівна, 26.05.1993 р.н. останнє відоме місце проживання: Запорізька обл., м. Ва-

силівка, вул. Спортивна, буд. 8, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
25.11.2022 о 10:00 до слідчого ГСУ СБУ Буханенко А.О. (м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, каб. № 446, т. 093-705-87-13) для про-
ведення допиту як підозрюваної та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022080000000335 
від 26.04.2022 за ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України. 

  Слідчий ГСУ СБУ Буханенко А. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Романіченко (Федорина) Наталя Олександрівна, 26.05.1993 р.н. останнє відоме місце проживання: Запорізька обл., м. Ва-

силівка, вул. Спортивна, буд. 8, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
26.11.2022 о 10:00 до слідчого ГСУ СБУ Буханенко А.О. (м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, каб. № 446, т. 093-705-87-13) для про-
ведення допиту як підозрюваної та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022080000000335 
від 26.04.2022 за ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України. 

  Слідчий ГСУ СБУ Буханенко А. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Романіченко (Федорина) Наталя Олександрівна, 26.05.1993 р.н. останнє відоме місце проживання: Запорізька обл., м. Ва-

силівка, вул. Спортивна, буд. 8, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
28.11.2022 о 10:00 до слідчого ГСУ СБУ Буханенко А.О. (м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, каб. № 446, т. 093-705-87-13) для про-
ведення допиту як підозрюваної та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12022080000000335 
від 26.04.2022 за ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України. 

  Слідчий ГСУ СБУ Буханенко А. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Романіченко (Федорина) Наталя Олександрівна, 26.05.1993 р.н. останнє відоме місце проживання: Запорізька обл., м. Василів-

ка, вул. Спортивна, буд. 8, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 29.11.2022 
о 10:00 до слідчого ГСУ СБУ Буханенко А.О. (м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, каб. № 446, т. 093-705-87-13) для вручення повідо-
млення 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 у кримінальному провадженні № 
12022080000000335 від 26.04.2022 за ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України. 

  Слідчий ГСУ СБУ Буханенко А. О.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Романіченко (Федорина) Наталя Олександрівна, 26.05.1993 р.н. останнє відоме місце проживання: Запорізька обл., м. Василів-
ка, вул. Спортивна, буд. 8, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2022 
о 10:00 до слідчого ГСУ СБУ Буханенко А.О. (м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, каб. № 446, т. 093-705-87-13) для вручення прокуро-
ром обвинувального акта, реєстра матеріалів досудового розслідування та відібрання розписки про їх отримання у кримінально-
му провадженні № 12022080000000335 від 26.04.2022 за ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України. 

Слідчий ГСУ СБУ Буханенко А. О.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Глянь О.С. від 24.11.2022 надано дозвіл на проведення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000533 від 04.10.2022 відносно підозрювано-
го Марушкіна Андрія Сергійовича, 16 липня 1984 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Марушкіна А. С. 

Підозрюваний Марушкін Андрій Сергійович, 16 липня 1984 року народження, зареєстрований за адресою: Російська Федера-
ція,  Новосибірська область, с. Яблонєвка, вул. Озерна, 91, кв. 10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 2975 Кримі-
нального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 о 09 год. 00 хв. як підозрюваному у криміналь-
ному провадженні № 22022000000000533 від 04.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, з метою  допиту Вас як підозрюваного,  отримання повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального ак-
ту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні до старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дулі Валентини Володимирівни, за адресою: м. Київ,  
вул. Володимирська, 33. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
о принятии следователем судьей решения об осуществлении специального досудебного расследования

Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева Глянь А.С. от 24.11.2022 предоставлено разре-
шение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве №22022080000000533 от 04.10.2022 
в отношении подозреваемого Марушкина Андрея Сергеевича, 16 июля 1984 года рождения, в совершении уголовного преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Повестка 
о вызове подозреваемого Марушкина А. С.

Подозреваемый Марушкин Андрей Сергеевич, 16 июля 1984 года рождения, зарегистрирован по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, с. Яблоневка, ул. Озерная, 91, кв. 10, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 
2975 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 28.11.2022 в 09 час. 00 мин. как подозреваемому 
в уголовном производстве № 22022000000000533 от 04.10.2022 по признакам совершения уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, с целью допроса в качестве подозреваемого, получение уведомления о заверше-
нии досудебного расследования, открытии и ознакомлении с материалами досудебного расследования, а также вручение обви-
нительного акта и регистра материалов досудебного расследования в уголовном производстве к старшему следователю по ОВД 2 
отдела 3 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины Дуле Валентине Владимиров-
не, по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. При неявке без уважительных причин применяются меры, предусмотренные ст.ст. 139, 140 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины: принудительный повод, денежное взыскание.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Рудницька Ю.В. відповідно до 
ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Барабашу С. Д., Ляшенку Д. М., Верічу  Д. М., у кримінальному 
провадженні № 12022000000000217 від 16.02.2022 про те, що вони підозрюються у 
вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених:

ч. 1 ст. 111 КК України — державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканнос-
ті, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а са-
ме перехід на бік ворога в період збройного конфлікту (в редакції Закону № 1689-VII 
від 07.10.2014);

ч. 1 ст. 258-3 КК України — участь у терористичній організації (в редакції Закону  
№ 2258-VI від 18.05.2010);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — віддання наказу щодо жорстокого поводжен-
ня з цивільним населенням та вигнання цивільного населення для примусових робіт, 
вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Рудницька Ю. В. відповідно до 
ст.ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про зміну раніше 
повідомленої підозри Соболеву Сергію Миколайовичу, 11.07.1977  року народження, 
уродженцю м. Горлівка, Донецької області, громадянину України, місце проживання: 
м. Горлівка, вул. Данченко, буд. 14, кв. 41, Донецької області, у кримінальному прова-
дженні  № 12022000000000217 від 16.02.2022 про те, що він підозрюється у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України — державній 
зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітето-
ві, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, еконо-
мічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту (в редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014);

ч. 1 ст. 258-3 КК України — участь у терористичній організації (в редакції Закону  
№ 2258-VI від 18.05.2010);

ч. 1 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з цивільним населенням.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Рудницька Ю. В. відповідно до  
ст. ст. 36, 40, 42, 111, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомляє про зміну раніше по-
відомленої підозри Ляшенку Олександру Анатолійовичу, який народився 11.08.1978 у 
місті Горлівка, Донецької області, проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Шапошникова, буд. 8, кв. 2, громадянину України, що він підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України — дер-
жавній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, держав-
ній, економічній та інформаційній безпеці України, а саме перехід на бік ворога в пері-
од збройного конфлікту (в редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виклик обвинуваченого Філіпчука Павла Ігоровича

Суворовський районний суд міста Одеса викликає у судове за-
сідання обвинуваченого Філіпчука Павла Ігоровича, 05.07.1983 
р.н., який мешкає за адресою: Херсонська область, м. Кахов-
ка, вул. І. Золіна, буд 25, кв. 13, у кримінальному провадженні  
№ 42022000000000366 від 06.03.2022, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5  
ст. 111-1 КК України, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 06 
грудня 2022 року в приміщенні суду за адресою: м. Одеса вул. 
Чорноморського Козацтва, 68, зал № 2.

Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду перед-
бачені ст. 323 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду, 
дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Суддя Строілов С.О.

ПОВІСТКА  
про виклик Сорокіна І. І.

Громадянин України Сорокін Іван Іванович, 05.03.1978 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Донецька обл., вул, Сав-
ченко, буд. 11, кв. 30.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, 
30 листопада 2022 року о 10.00 год. Вам необхідно з’явитися 
в каб. № 309 слідчого відділу УСБУ в Тернопільській облас-
ті до слідчого в ОВС Дуди Степана Степановича, за адресою:  
м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, тел. (0352) 279-
216, для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, зо-
крема, для вручення письмового повідомлення 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 прибуття на виклик 
слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 
КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Начальник слідчого відділу Володимир ШУЛЯК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається гро-
мадянин України Гречишкін Павло Іванович, 14.01.1973 р.н., за-
реєстрований та проживаючий за адресою: Луганська обл., Но-
воайдарський район, с. Гречишкине, вул. Гагаріна, буд. 48 на 
28.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 29.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 
30.11.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення письмового пові-
домлення про підозру, допиту як підозрюваного, проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22022130000000574 від 06.10.2022 за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у 
ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосу-
вання приводу та здійснення спеціального досудового розсліду-
вання.  

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається гро-
мадянка України Халявкіна Ірина Юріївна, 24.10.1968 р.н, про-
живаюча за адресою: Луганська область, Старобільський район, 
м. Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. 34, кв. 9, 28.11.2022 об 11.00, 
29.11.2022 об 11:00 та 30.11.2022 об 11.00 до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Дніпропетроваська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, для 
отримання у кримінальному провадженні №22022130000000192 
від 07.06.2022 письмового повідомлення про підозру у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, а також допиту як підозрюваного, для проведення інших 
слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному про-
вадженні.

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

Телефон для зв’язку +380 66 846 8154. 

Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 06 грудня 2022 року о 10 год. 00 хв. до старшого детектива Національного бюро Паутова 
Вадима Олексійовича в каб. № 439 Національного антикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. 
Василя Сурикова, 3, тел. +38(044)363-97-20, для проведення процесуальних дій пов’язаних із врученням про-
курором обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002833 від 25.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України в статусі підозрюваного. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 КПК України.

Старший детектив Національного бюро
Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів  

Національного антикорупційного бюро України Паутов В. О.

Янукович Олександр Вікторович, 10.07.1973 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 06.12.2022 року об 11 год. 00 хв. до старшого детектива Національного бюро Паутова Ва-
дима Олексійовича в каб. № 439 Національного антикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Ва-
силя Сурикова, 3, тел. +38(044)363-97-20, для проведення процесуальних дій пов’язаних із врученням про-
курором обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002833 від 25.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України в статусі підозрюваного. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття зазначені в ст. 139 КПК України.

Старший детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Паутов В. О.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва  Аксьонової Н.М. від 15.11.2022 у справі № 760/13840/22 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000063 від 
31.03.2023 стосовно громадянина Російської Федерації Мадяєва Раяна Григоровича, 06.06.2002 року народження, підозрювано-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Мадяєва Р. Г. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мадяєв Раян Григорович, 06.06.2002 року народження, місце проживання не відоме, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 о 15 год. 00 хв., як підо-
зрюваному у кримінальному провадженні № 42022110000000063 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснення спеці-
ального досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській об-
ласті Андрійчука Андрія Миколайовича за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті як підозрюваного, відкриття 
матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів, 
ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 42022110000000063. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Поважні причини неприбуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК України.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції Андрій АН-

ДРІЙЧУК

СООБЩЕНИЕ 
об осуществлении специального досудебного расследования

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Аксеновой Н.Н. от 15.11.2022 по делу  
№ 760/13840/22 выдано разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству 
№ 42022110000000063 от 31.03.2023 в отношении гражданина Российской Федерации Мадяева Раяна Григорьевича, 06.06.2002 
года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Мадяева Р. Г. при осуществлении специального досудебного расследования

Подозреваемый Мадяев Раян Григорьевич, 06.06.2002 года рождения, место жительства неизвестно, согласно требовани-
ям ст.ст. 133, 135, 297-5 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 28.11.2022 в 15 час. 00 мин., 
как подозреваемому в уголовном производстве № 42022110000000063 по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины во время осущест-
вления специального досудебного расследования к следователю следственного управления Главного управления СБ Украины 
в г. Киеве и Киевской области Андрийчуку Андрею Николаевичу по адресу: г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А, для участия в допро-
се как подозреваемого, открытие материалов досудебного расследования: сообщение о завершении досудебного расследова-
ния, предоставление доступа к материалам, ознакомление с ними, получение обвинительного акта и реестра материалов досу-
дебного расследования в уголовном производстве № 42022110000000063. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

Уважительные причины неприбытия по вызову предусмотрены в ст. 138 УПК Украины; последствия неприбытия — в ст. 139 
УПК Украины.

Старший следователь в ОВД следственного управления ГУ СБ Украины  
в Киеве и Киевской области подполковник юстиции Андрей АНДРЕЙЧУК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва  Букіної О.М. від 18.11.2022 у справі № 760/16892/22 на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000063 від 
31.03.2023 стосовно громадянина Російської Федерації Борисова Олександра Олеговича, 07.03.1999 року народження, підозрю-
ваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Борисова О. О. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Борисов Олександр Олегович, 07.03.1999 року народження, місце проживання не відоме, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 о 14 год. 00 хв., 
як підозрюваному у кримінальному провадженні  № 42022110000000063 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснен-
ня спеціального досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київ-
ській області Андрійчука Андрія Миколайовича за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті як підозрюваного, 
відкриття матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42022110000000063. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Поважні причини неприбуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК України.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві  

та Київській області підполковник юстиції Андрій АНДРІЙЧУК
СООБЩЕНИЕ 

об осуществлении специального досудебного расследования
Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Букиной Е.Н. от 18.11.2022 по делу  

№ 760/16892/22 выдано разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производ-
ству № 42022110000000063 от 31.03.2023 в отношении гражданина Российской Федерации Борисова Александра Олеговича, 
07.03.1999 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Борисова А. О. при осуществлении специального досудебного расследования

Подозреваемый Борисов Александр Олегович, 07.03.1999 года рождения, место жительства неизвестно, согласно требова-
ниям ст.ст. 133, 135, 297-5 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 28.11.2022 в 14 час. 00 мин., 
как подозреваемому в уголовном производстве  № 42022110000000063 по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины во время осущест-
вления специального досудебного расследования к следователю следственного управления Главного управления СБ Украины 
в г. Киеве и Киевской области Андрийчуку Андрею Николаевичу по адресу: г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А, для участия в допро-
се как подозреваемого, открытие материалов досудебного расследования: сообщение о завершении досудебного расследова-
ния, предоставление доступа к материалам, ознакомление с ними, получение обвинительного акта и реестра материалов досу-
дебного расследования в уголовном производстве № 42022110000000063. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

Уважительные причины неприбытия по вызову предусмотрены в ст. 138 УПК Украины; последствия неприбытия — в ст. 139 
УПК Украины.

Старший следователь в ОВД следственного управления ГУ СБ Украины  
в Киеве и Киевской области подполковник юстиции  Андрей АНДРЕЙЧУК

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва  Жовноватюк В.С. від 16.11.2022 у справі № 760/16079/22 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000063 від 
31.03.2023 стосовно громадянина Російської Федерації Сулайндзюги Максима Андрійовича, 25.08.1994 року народження, підо-
зрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1   ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сулайндзюги М. А. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сулайндзюга Максим Андрійович, 25.08.1994 року народження, місце проживання не відоме, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 о 13 год. 00 хв. 
як підозрюваному у кримінальному провадженні № 42022110000000063 за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України під час здійснен-
ня спеціального досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київ-
ській області Андрійчука Андрія Миколайовича за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А, для участі у допиті як підозрюваного, 
відкриття матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні  № 42022110000000063. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Поважні причини неприбуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК України; наслідки неприбуття — у ст. 139 КПК України.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві  

та Київській області підполковник юстиції Андрій АНДРІЙЧУК
СООБЩЕНИЕ 

об осуществлении специального досудебного расследования
Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Жовноватюк В.С. от 16.11.2022 по де-

лу № 760/16079/22 выдано разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производ-
ству № 42022110000000063 от 31.03.2023 в отношении гражданина Российской Федерации Сулайндзюги Максима Андрееви-
ча, 25.08.1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Сулайндзюги М. А. при осуществлении специального досудебного расследования
Подозреваемый Сулайндзюга Максим Андреевич, 25.08.1994 года рождения, место жительства неизвестно, согласно тре-

бованиям ст.ст. 133, 135, 297-5 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 28.11.2022 в 13 час. 
00 мин., как подозреваемому в уголовном производстве  № 42022110000000063 по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины во вре-
мя осуществления специального досудебного расследования к следователю следственного управления Главного управления  
СБ Украины в г. Киеве и Киевской области Андрийчуку Андрею Николаевичу по адресу: г. Киев,  пер. Аскольдов, 3-А, для учас-
тия в допросе как подозреваемого, открытие материалов досудебного расследования: сообщение о завершении досудебного 
расследования, предоставление доступа к материалам, ознакомление с ними, получение обвинительного акта и реестра мате-
риалов досудебного расследования в уголовном производстве № 42022110000000063. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Уважительные причины неприбытия по вызову предусмотрены в ст. 138 УПК Украины; последствия неприбытия — в ст. 139 
УПК Украины.

Старший следователь в ОВД следственного управления ГУ СБ Украины  
в Киеве и Киевской области подполковник юстиции  Андрей АНДРЕЙЧУК

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова ДІАМ 

_____________Семен КРИВОНОС 
23 листопада 2022 р.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН 
державного ринкового нагляду на 2023 рік

1) план здійснення ринкового нагляду

№ 
з/п

Найменування 
виду

продукції

Строк  
прове-
дення

Найменування нормативно-правового 
акта, дія якого поширюється  
на відповідний вид продукції

Спільні
перевірки*

Поштова адреса, контактний  
телефон, адреса електронної пошти 

органу ринкового нагляду
1 2 3 4 5 6

1.
Цемент, буді-
вельне вапно та 
інші гідравліч-
ні в’яжучі речо-
вини

Протягом 
року

Закон України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів України 
 від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного регла-
менту будівельних виробів (продукції)» 

Державна інспекція архітектури та 
містобудування України 
01113, м. Київ,
б-р Лесі Українки, 26,
(044) 357-50-75
оffice@diam.gov.ua

2. Теплоізоляційні 
матеріали
Комбіновані ізо-
ляційні комплек-
ти, системи

Протягом 
року

Закон України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів України  
від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного регла-
менту будівельних виробів (продукції)» 

Державна інспекція архітектури та 
містобудування України 
01113, м. Київ,
б-р Лесі Українки, 26,
(044) 357-50-75
оffice@diam.gov.ua

3. Покрівельні ма-
теріали

Протягом 
року

Закон України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів України  
від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного регла-
менту будівельних виробів (продукції)» 

Державна інспекція архітектури та 
містобудування України 
01113, м. Київ,
б-р Лесі Українки, 26,
044-357-50-75
оffice@diam.gov.ua

4. Силові кабелі Протягом 
року

Закон України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів України 
 від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного регла-
менту будівельних виробів (продукції)» 
постанова Кабінету Міністрів України  
від 10.03.2017 № 139 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту обмеження ви-
користання деяких небезпечних речо-
вин в електричному та електронному об-
ладнанні» 
постанова Кабінету Міністрів України  
від 16.12.2015 № 1067 “Про затверджен-
ня Технічного регламенту низьковоль-
тного електричного обладнання”

Держпрод-
спожив-
служба

Державна інспекція архітектури та 
містобудування України 
01113, м. Київ,
б-р Лесі Українки, 26,
044-357-50-75
оffice@diam.gov.ua

5. Цегла Протягом 
року

Закон України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів України  
від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного регла-
менту будівельних виробів (продукції)» 

Державна інспекція архітектури та 
містобудування України 
01113, м. Київ,
б-р Лесі Українки, 26,
044-357-50-75
оffice@diam.gov.ua

6. Компоненти сис-
тем пожежної 
сигналізації (сис-
тем виявлен-
ня пожежі, сис-
тем оповіщуван-
ня про пожежу), 
стаціонарних 
систем пожежо-
гасіння, систем 
протидимово-
го захисту, сис-
тем запобіган-
ня пожежі (вибу-
ху); сигналізато-
ри диму

Протягом 
року

Закон України «Про надання будівельної 
продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів України  
від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного регла-
менту будівельних виробів (продукції)» 

Державна інспекція архітектури та 
містобудування України 
01113, м. Київ,
б-р Лесі Українки, 26,
044-357-50-75
оffice@diam.gov.ua

2) план здійснення контролю продукції

№ 
з/п

Найменування виду продукції 
(марка (модель, артикул,  

модифікація), партія, серія)

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД**

Строк про-
ведення 

Найменування нормативно-право-
вого акта, дія якого поширюється 

на відповідний вид продукції

Орган ринкового нагляду, 
до сфери відповідальності 
якого належить продукція

1. Вироби з цементу, бетону або 
штучного каменю, армовані 
чи неармовані: елементи збір-
ні для будівництва, включаю-
чи житлове 

6810 91 00 00 Протягом 
року

Закон України «Про надання буді-
вельної продукції на ринку»
постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 20.12.2006 № 1764 
«Про затвердження Технічного ре-
гламенту будівельних виробів (про-
дукції)» 

Державна інспекція архі-
тектури та містобудуван-
ня України 

____________
*Графа заповнюється у разі потреби. 
**Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково.
Основною підставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність та-

ких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування 
Підозрюваний Суслов Дмитро Юрійович, 

02.04.1984 року народження, уродженець м. Іркутськ 
РФ, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 297-5 
КПК України Вам необхідно з’явитися  28.11.2022 о 
10 год. 00 хв., в каб. № 14 до старшого слідчого ОВС  
СВ УСБУ в Одеській обл. Даменцової В. О., за адре-
сою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, тел. 0958333187 
для ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 22022160000000305.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у статтях 138-139 КПК України.

При собі необхідно мати документи що посвідчу-
ють особу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районно-
го суду м. Києва від 18.11.2022 (унікальний номер 
судової справи в Єдиному реєстрі судових рішень  
№ 757/32669/22-к) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування стосовно під-
озрюваної Даскал Анжеліки Вікторівни, 14.11.1966 
року народження, у кримінальному провадженні  
№ 12022000000001097 від 08.11.2022. Права, 
обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого 
визначені зокрема ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 
55, 56, 59, 62, 63 Конституції України. Повний текст 
оголошення про ухвалення слідчим суддею рішення 
про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання розміщується на веб-сайті Офісу Генерально-
го прокурора у рубриці «Повістки про виклик та ві-
домості про здійснення спеціального досудового роз-
слідування».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Володін В’ячеслав Вікторович, 04.02.1964 р.н., громадянин Роcійської Федерації, відповідно 

до ст.ст. 134, 135 КПК України викликається в судове засідання на 12 год. 30 хв. 01 грудня 2022 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 403,  
головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведення підготовчого судового засі-
дання у кримінальному провадженні № 22022240000000078 від 05.05.2022 по обвинуваченню Володіна В. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139, 140 КПК України. 

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Володин Вячеслав Викторович, 04.02.1964 г.р., гражданин Российской Федерации в соответ-

ствии с ст.ст. 134,135 УПК Украины вызывается в судебное заседание на 12 час. 30 мин. 01 декабря 2022 го-
да в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области (Украина, г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 54, 
каб. 403), председательствующий судья Навроцкий В. А., конт.тел. (0382) 65-74-43) для проведения подго-
товительного судебного заседания в уголовном производстве № 22022240000000078 от 05.05.2022 по обви-
нению Володина В. В. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

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

Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України 
повідомляю, що 22.11.2022, у кримінальному провадженні № 
22022220000003335 від 09.11.2022, складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно з яким, громадянка України Бітюцька Олена Ле-
онідівна, 03.04.1972  року народження, підозрюється у колаборацій-
ній діяльності, а саме у здійсненні діяльності, спрямованої на впрова-
дженні стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-
1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуаль-
ні права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті 
Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відо-
мості про здійснення спеціального досудового розслідування».

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Бітюцькій Олені Леонідівні, 03.04.1972 року народження, гро-
мадянці України, зареєстрованій за адресою: Харківська область, 
Куп’янський район, смт Ківшарівка, буд. 18, кв. 65, у відповідності до 
ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися о «10» год 
«00» хв 28.11.2022, о «10» год «00» хв 29.11.2022, о «10» год «00» хв 
30.11.2022, до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській 
області (м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2), для вручення Вам пись-
мового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, а також для учас-
ті у проведенні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального 
провадження № 22022220000003335 від 09.11.2022. Поважні причи-
ни неприбуття на виклик слідчого та наслідки такого неприбуття, у то-
му числі - можливість застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 
140 КПК України. 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів (майна)  

ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: G22N021514, G22N021515
Найменування активу/
стислий опис активу

Квартира, загальною площею 80,8 кв. м., (житлова пло-
ща 45,0 кв. м), за адресою: м. Київ, вулиця Драгома-
нова, будинок 31, квартира 226, реєстраційний номер 
об’єкту нерухомого майна 1803101380000;
Квартира, загальною площею 57,58 кв.м (житлова пло-
ща - 29,72 кв. м), за адресою: м. Київ, вулиця Градин-
ська, будинок 10, квартира 115, реєстровий номер 
37573

Місце проведення аук-
ціону:

https://prozorro.sale/

Дата проведення аук-
ціону:

05.12.2022

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону) по кожному лоту вказується на веб сайті: https://
prozorro.sale/

Детальна інформація 
по лотам
(параметри, забезпечен-
ня, початкова ціна, пра-
вила участі в аукціоні):

www.fg.gov.ua/passport/52001

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянка України Сапельникова Ірина Олександрівна, 07.03.1990 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 
42022000000000794 від 22.06.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тоб-
то у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Сапельникова Ірина Олександрівна, 07.03.1990 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 28, 29 
та 30 листопада 2022 року на 10 год 30 хв. до Другого слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26) тел. роб. (099)-55-55-797 для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42022000000000794 
від 22.06.2022, в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Старший слідчий-криміналіст  
Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 

ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Дмитро РУБЛЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Китайгора Максим Олександрович, 28.03.1978 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 
62022050020000200 від 26.04.2022, за ч. 2 ст. 111 КК України, тоб-
то у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадяни-
ном України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та не-
доторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформа-
ційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період зброй-
ного конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Китайгора Максим Олександрович, 28.03.1978 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 28, 29 
та 30 листопада 2022 року на 12 год 30 хв. до Другого слідчого відді-
лу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську 
(м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26) тел. роб. (099)-55-55-797 для вручення 
вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050020000200 
від 26.04.2022, в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 КПК України.

Старший слідчий-криміналіст 
Другого СВ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) 

ТУ ДБР, розташованого в м. Краматорську Дмитро РУБЛЕНКО

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за фактом 
вчинення колишніми працівниками органів внутрішніх справ України 
дій на шкоду суверенітетові та територіальної цілісності України в ін-
тересах Російської Федерації, які сприяли у створенні на території Ав-
тономної Республіки Крим незаконних органів влади та функціонуван-
ня незаконної системи органів внутрішніх справ на вказаній території.

У межах зазначеного кримінального провадження виникла необхід-
ність у проведенні процесуальних дій з громадянами:

- Жабенком Анатолієм Анатолійовичем, 11.03.1968 р.н.,  якому про-
понуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 25.11.2022 (з 
09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій;

- Іванцовим Андрієм Геннадійовичем, 12.02.1962 р.н., якому пропо-
нуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 25.11.2022 (з 
09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій;

- Крековим Дмитром Валерійовичем, 30.05.1970 р.н., якому пропо-
нуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 25.11.2022 (з 
09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій;

- Юхненком Сергієм Миколайовичем, 04.07.1971 р.н., якому пропо-
нуємо прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 25.11.2022 (з 
09:00 до 17:00) для проведення процесуальних дій.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської об-

ласті, сповіщає про відкриття спадкової справи після померлого:

- Смика Олександра Павловича, дата смерті 21 листопада 2021 рік.

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Ца-

ричанка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомляє Яну-
ковича Олександра Вікторовича, що розгляд у справі № 991/5134/21 за 
апеляційною скаргою адвоката Просянюк О.В. на ухвалу слідчого суд-
ді Вищого антикорупційного суду від 13.10.2021 про обрання запобіж-
ного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні 
№ 42015000000002833 відбудеться о 14:00 год. 06 грудня 2022 року за 
адресою: провулок Хрестовий, 4, м. Київ.

Суддя А. С. Никифоров

Повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Савіна Оле-
на Вікторівна, 04.02.1972 р.н., про те, що 24.11.2022 спеціальне досудо-
ве розслідування у кримінальному провадженні № 22022230000000447 від 
06.10.2022, за підозрою її у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України – завершено. 

Підозрювана повідомляється, що відносно неї проводилися негласні 
слідчі (розшукові) дії, за результатами яких складено відповідні протоколи, 
що містяться в матеріалах кримінального провадження, а також, що в по-
рядку ч. 6 ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення 
наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

Повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 30.11.2022 об 

11.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адре-
сою: вул. Грушевського, 17 в м. Вінниці в залі судових засідань № 28 відбудеть-
ся підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Мар’їна Володимира Георгійовича, 27.11.1979 року народження, у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Мар’їн Володимир Георгійо-
вич, 27.11.1979 р.н., останнє відоме місце проживання якого: вул. Горпищенка, 
буд. 152 у м. Севастополі, Автономна Республіка Крим, Україна.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися до су-
ду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядатиме суддя Романчук Р. В.

Повістка про виклик до суду

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що об 11 
год. 20 хв. 30.11.2022 року в приміщенні Вінницького міського суду Ві-
нницької області за адресою: вул. Грушевського, 17 в м. Вінниці в залі 
судових засідань № 28 відбудеться підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Горєлкіна Антона Вади-
мовича, 22.01.1982 року народження, у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. З ст. 110 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Горєлкін Антон Ва-
димович, 22.01.1982 р.н., робоча адреса якого: вул. Охотний Ряд, буд. 
1 у м. Москві, російська федерація.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися 
до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справа розглядатиметься колегіально у складі:  
головуючого судді Романчук Р. В.,  
суддів Бернади Є.В., Шлапака Д.О.

Свідоцтво про право на спадщину, посвідчене п’ятою Київською державною 

нотаріальною конторою від 15.04.2004 за реєстровим № 2-614 та свідоцтво про 

право на спадщину, посвідченого п’ятою Київською державною нотаріальною 

конторою від 19.04.2007 за реєстровим № 4-672 та вважати їх втраченими.

Повідомлення про ухвалення слідчим суддею рішення  
про здійснення спеціального досудового розслідування  

та повістка про виклик підозрюваної 
У відповідності до ст. ст. 297-4 КПК України повідомляємо, що ухва-

лою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської об-
ласті від 22.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадження №22022130000000235 від 
22.06.2022 стосовно підозрюваного Купцова Володимира Володимирови-
ча, 01.10.1961 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

Поряд з цим, підозрюваний гр. України Купцов Володимир Володимиро-
вич, 01.10.1961 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область Сєвє-
родонецький р-н, м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 36а, кв. 66, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Ви викликаєтесь на 10 год. 00 хв. 
25 листопада 2022 року, до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області 
за адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій у якості підозрюваного.

Крім цього, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завер-
шення досудового розслідування, Вам необхідно з’явитися на 12 год. 00 хв. 
25 листопада 2022 року у приміщенні Управління СБ України в Закарпат-
ській області для вручення повідомлення про завершення досудового роз-
слідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів 
іншій стороні), а саме – для надання доступу  до матеріалів кримінально-
го провадження та в подальшому вручення Вам обвинувального акту і реє-
стру матеріалів досудового розслідування.

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