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Дамба прикриє від паводків
СПІЛЬНО З ЄВРОСОЮЗОМ. На Закарпатті завершено будівництво споруди, яка захистить  
14 населених пунктів від розливу Тиси

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

У домівках понад 30 тисяч за-
карпатців додалося відчут-

тя захищеності через природ-
ні катаклізми. Паводки за остан-

ні два десятиріччя кілька разів 
ставали для них трагедіями. Ти-
са, розливаючись, затоплювала 
величезні площі, дощенту руй-
нувала або пошкоджувала со-
тні будинків. Держава допома-
гала у їх відбудові й відновленні, 

але ті дні дотепер згадуються як 
страшний сон.

Відтоді захист сіл на лівому 
березі Тиси в її низовинній час-
тині, найбільш вразливій для 
паводків, — під особливою ува-
гою водгоспівців. Ще після пер-

шого паводка в жовтні 2001-
го ухвалено урядову Програму 
комплексного протипаводково-
го захисту в басейні р. Тиса За-
карпатської області, яку потім 
кілька разів оновлювали. У ме-
жах програми збудовано 22 кі-

лометри водозахисних дамб і 
майже 7 кілометрів берегоукрі-
плень, зведено інші водозахисні 
об’єкти. Однак із 2013 року бю-
джетне фінансування цієї 
програми зменшувалося і  
зрештою звелося до нуля. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО:
«Ми вдячні за вже 

поставлене обладнання 
і матеріали. Водночас 

маємо нагальну потребу 
у високовольтному 

обладнанні для 
відновлення та 

стабілізації роботи 
енергосистеми».

Виграють ті,  
хто першим інвестує

ЕКОНОМІКА. Українська економіка, попри війну та всі викли-
ки, має високу інвестиційну привабливість, враховуючи зацікав-
леність приватного сектору. Це зазначив Прем’єр-міністр Украї-
ни Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на бізнес-конференції 
Rebuild Ukraine, що відбулася за участі віцепрем’єр-міністра, міні-
стра фінансів Канади Христі Фріланд.

«Зрозуміло, що процес відбудови нашої країни потрібно почи-
нати просто зараз. Це наш шанс зберегти життя та здоров’я укра-
їнців і підтримати стійкість нашої економіки вже сьогодні», — на-
голосив очільник українського уряду. За його словами, кожна від-
будова розпочинається з інвестицій. Тож для України пріоритетні 
такі напрями: сектор безпеки та ВПК, аграрний сектор, енергети-
ка, IT-сектор, нова інфраструктура та проєкти відновлення.

«І найголовніше. Україна на шляху до того, щоб у майбутньому 
стати частиною ЄС. Найбільше в майбутньому виграють ті, хто 
першим інвестує в нашу країну. Страхування військових ризиків 
викликає найбільший інтерес у потенційних інвесторів. Україна 
над цим працює. Зокрема, Світовий банк готовий підтримувати 
інвестиції в українську економіку», — зауважив Денис Шмигаль.

1287 дітей 
постраждали в Україні за дев’ять 

місяців повномасштабної збройної 
агресії рф. Станом на учора 

зафіксовано загибель 440 дітей,  
847 зазнали поранень 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФРОНТ. Черговий масований ракетний удар 
терористів залишив майже половину України без світла  
і тепла, але не залишив українців без підтримки держави

Пункти незламності 
вже виконують  
свою місію

Міністр енергетики про пріоритети вітчизняного 
енергосектору в підтримці міжнародних партнерів

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

av
da

.c
om

4 5 
ОСВІТА

«Урядовий кур’єр» аналізує, 
яку вигоду отримає  Україна від 
приєднання до світового обміну 
фінансовою інформацією між 
державами 

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Спільна творча праця 
викладачів та студентів 
Черкаського державного 
технологічного університету 
дає високі результати в науці 8 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
антидопінгової діяльності  
та антидопінгового контролю 
у спорті»
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Перші Пункти незламності відкрилися у звільненому Херсоні, нині їх вже сотні по всій країні
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документи

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Роговий Микола Анатолійович, 01.03.1977  року народження, повідомляєть-

ся, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.11.2022 (справа № 201/9249/22) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 
12022131570000078 від 20.06.2022 стосовно Рогового М. А., який підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК РОГОВОГО М. А.
Роговий Микола Анатолійович, 01.03.1977 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України ви-

кликається на 10 год. 00 хв. 29.11.2022, 10 год. 00 хв. 30.11.2022 та на 10 год. 00 хв. 01.12.2022 до слідчого відділу 3 управ-
ління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактичним місцем розташування за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні №№ 12022131570000078 від 20.06.2022, допиту як підозрювано-
го, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня і ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту з додатками.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.
Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про звершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  

№ 12022131570000078 від 20.06.2022  за підозрою Рогового М. А.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Роговий Микола Анатолійович, 01.03.1977 року народжен-

ня, про те, що 02.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022131570000078 
від 20.06.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим, Ви маєте право 
на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, для чого необхідно прибути 02.12.2022 до слідчого відділу 
3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактичним місцем розташування за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачен-
ня наявні матеріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                            25 листопада 2022 року
Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 

в Донецькій та Луганській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матеріали кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022130000000636 від 27.10.2022 та встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч.  5 
ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМиВ: 
Пілавова Павла Арістійовича, 17.02.1969 р.н., уродженця м. Луганська, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, 

вул. Сосюри, б. 28, громадянина України,  про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державно-
го кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, 
тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та в участі в організації та про-
веденні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 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 Конституції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрюваний  Пілавов Павло Арістійович, 17.02.1969 р.н., 

який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Сосюри, буд. 28 на 29.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 30.11.2022 о 10 
год. 00 хв., на 01.12.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської 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 проваджен-
ні №22022130000000636 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та 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 
Повідомлення про підозру від 23.11.2022 у кримінальному провадженні № 22022101110000133, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2022 

за підозрою Кота Ю.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, стосовно громадянина Украї-
ни Кота Юрія Володимировича, 23.01.1976 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 
ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кот Юрій Володимирович, 23.01.1976 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000133 за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України під час здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня до старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика Сергія 
Олеговича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а також проведенні інших слідчих та процесу-
альних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000133. 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 процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кот Юрій Володимирович, 23.01.1976 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 29.11.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000133 за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України під час здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня до старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика Сергія 
Олеговича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а також проведенні інших слідчих та процесу-
альних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000133. 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 процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кот Юрій Володимирович, 23.01.1976 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального про-
цесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 30.11.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000133 за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України під час здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня до старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончика Сергія 
Олеговича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2, для участі у допиті як підозрюваного, а також проведенні інших слідчих та процесу-
альних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000133. 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 процесуаль-
ного кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Сєрджан Арсен Дмитрійович, 29.09.1988 року на-
родження, повідомляється, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро-
петровська від 24.11.2022 (справа № 201/9414/22) надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 42022132600000091 
від 17.08.2022 стосовноСєрджана А.Д., який підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 KK України.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК СєРДжАНА А. Д.
Сєрджан Арсен Дмитрійович, 29.09.1988 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135, 137 КПК України викликається на 30.11.2022 на 10:00 годину до Щастинської окружної про-
куратури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, 
м. Кропивницький Кіровоградської області для отримання письмового повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у кри-
мінальному провадженні № 42022132600000091 від 17.08.2022, допиту як підозрюваного, по-
відомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження і ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту з додатками.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про звершення спеціального досудового розслідування у кримінальному  

провадженні № 42022132600000091 від 17.08.2022 за підозрою Сєрджану А. Д.
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Сєрджан Арсен Дмитрійович, 

29.09.1988 року народження, про те, що 30.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42022132600000091 від 17.08.2022, в якому Вам повідомлено про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде 
завершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду. У зв’язку з чим, Ви маєте право на 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, для чого необхідно прибути 30.11.2022 
до Щастинської окружної прокуратури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за 
адресою: вул. Соборна, 5 А, м. Кропивницький Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6 
ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте ви-
користовувати, як доказ у суді.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні — заступник керівника 
Щастинської окружної прокуратури Луганської області Максим ЧУДНОВ 

Повідомлення про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Шадуріну Галину Петрівну, 

13.09.1963 року народження, зареєстровану за адресою: Запорізька область, Бер-
дянський район, с. Луначарське, вул. Тельмана, буд. 36, для проведення слідчих дій 
за участю підозрюваного, а також для вручення повідомлення про завершення до-
судового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня №22022080000001493, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
16.08.2022, за ч. 5 ст.111-1 КК України на 10 год. 00 хв. 29.11.2022 р. у кабінет № 108 
слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 62.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2022 р. № 1044-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність Лисянської  

селищної територіальної громади
Передати окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком у власність Лисянської селищної територіаль-

ної громади Звенигородського району Черкаської області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2022 р. № 1044-р

ПЕРЕЛІК 
окремого індивідуально визначеного майна, що передається  

у власність Лисянської селищної територіальної громади

Найменування об’єкта Інвентарний номер

Комп’ютерна техніка, 
оргтехніка та комплекту-
ючі до них

1014200045; 1014200046; 1014200080; 1014200088—1014200092; 1014200137; 1014200155; 
1014200166; 1014200228; 1014200237; 1014200238; 1014200323; 1014200393; 1014200474; 
1014200486; 1014200546; 1014200560—1014200563; 1014200655; 1014800023; 1014800032; 
1014800036; 1014800042; 1014800055; 1014800060; 1014800061; 1014800070; 1014800079; 
1014800081; 1014800087; 1014800088; 1014800098; 1014800105; 1014800116; 1014800119; 
1014800127; 1014800143; 1014800150; 1014800155; 1014800161; 1014800165; 1014800182; 
1014800189—1014800191; 1014800193; 1014800196; 1014800210; 1014800211; 1014800228; 
1014800231; 1014800244; 1014800254; 1014800263; 1014800279; 1014800282; 1014800304; 
1014800311; 1014800318; 1014800320; 1014800323; 1014800370; 1014800400; 1014800409; 
1014800413; 1014800427—1014800429; 1014800431; 1014800439; 1014800444—1014800446; 
1014800450; 1014800455; 1014800458; 1014800465; 1014800491; 1014800494—1014800496; 
1014800499; 1014800502; 1014800522—1014800524; 1014800551; 1014800553; 1014800554; 
1014800559; 1014800569; 1014800570; 1014800582; 1014800587—1014800589; 1014800594; 

1014800596; 1014800603; 1014800607; 1014800632; 1014800633; 1014800643; 1014800644; 
1014800655; 1014800658; 1014800664; 1014800665; 1014800668; 1014800671; 1014800675; 
1014800676; 1014800691; 1014800711; 1014800724; 1014800738; 1014800746; 1014800755; 
1014800769; 1014800774; 1014800779; 1014800794; 1014800798; 1014800800; 1014800805; 
1014800819; 1014800834—1014800836; 1014800863; 1014800864; 1014800867; 1014800889;
1014800890; 1014800909; 1014800910; 1014800916; 1014800937; 1014800945; 1014800947; 
1014800971; 1014801005; 1014801018; 1014801027; 1014801032; 1014801035; 1014801039; 
1014801040; 1014801045; 1014801049; 1014801077; 1014801096; 1014801129; 1014801148; 
1014801149; 1014801156; 1014801157; 1014801162—1014801165; 1014801182; 1014801185; 
1014801186; 1014801197; 1014801201; 1014801206; 1014801214; 1014801220; 1014801221; 
1014801237—1014801242; 1014801265; 1014801266; 1014801292; 1014801322; 1014801341; 
1014801343; 1014801353; 1014801358; 1014801366; 1014801367; 1014801370; 1014801383; 
1014801385; 1014801398; 1014801412; 1014801420; 1014801428; 1014801435; 1014801446; 
1014801450; 1014801451; 1014801456; 1014801477; 1014801499; 1014801505—1014801508; 
1014801530—1014801532; 1014801538; 1014801543; 1014801552; 1014801571—1014801575; 
1014801605; 1014801607; 1014801610; 1014801611; 1014801617; 1014801645; 1014801646; 
1014801665; 1014801666; 1014801677; 1014801678; 1014801684; 1014801712; 1014801718; 
1014801726; 1014801734; 1014801740; 1014801750; 1014801762; 1014801764; 1014801768; 
1014801792; 1014801806; 1014801812; 1014801824—1014801826; 1014801830; 
1014801832—1014801836; 1014801858; 1014801875; 1014801876; 1014801882; 1014801896; 
1014801898; 1014801903; 1014801907; 1014801908; 1014801928; 1014801930; 1014801931; 
1014801937; 1014801938; 1014801940; 1014801948; 1014801954; 1014801974; 1014801975; 
1014802007; 1014802009; 1014802011; 1014802038; 1014802040; 1014802052; 1014802055; 
1014802057; 1014802061; 1014802066; 1014802072; 1014802077—1014802079; 1014802090; 
1014802101—1014802104; 1014802119—1014802122; 1014802139; 1014802141; 
1014802145—1014802149; 1014802151; 1014802152; 1014802173; 1014802204; 1014802211; 
1014802212; 1014802222—1014802224; 1014802227; 1014802236; 1014802244—1014802246; 
1014802262; 1014802263; 1014802305; 1014802320; 1014802338; 1014802353; 1014802357; 
1014802359; 1014802386; 1014802397; 1014802399; 1014802400; 1014802410; 1014802416; 
1014802418; 1014802420; 1014802427; 1014802428; 1014802430; 1014802431; 1014802443; 
1014802451; 1014802455—1014802457; 1014802462; 1014802472; 1014802478; 1014802479; 
1014802495; 1014802500—1014802502; 1014802506; 1014802510; 1014802525; 1014802526; 
1014802554; 1014802556; 1014802572; 1014802595—1014802597; 1014802599; 1014802600; 
1014802615; 1014802616; 1014802655; 1014802665; 1014900207; 1113000650/1—1113000650/4; 
1113000650/7—1113000650/10; 1113000816/1; 1113000820/6—1113000820/10; 1113000926/3; 
1113000926/6; 1113000926/7; 1113000926/9
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення Шевченківським районним  

судом м. Чернівці ухвали про здійснення  
спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваної Полуянової Н. В. 
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чер-

нівці надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування стосовно громадянки РФ По-
луянової Наталії Володимирівни, 11.03.1981 р.н., пі-
дозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3  
ст. 110 Кримінального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК
Громадянка РФ Полуянова Наталія Володимирів-

на (Полуянова Наталия Владимировна), 11.03.1981 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 29 листопада 2022 року об 11 год. 00 хв. 
в каб. №242 до слідчого відділу Управління Служби 
безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевчен-
ка, 1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-408 
для здійснення процесуальних дій, виконання вимог 
ст. 290 КПК України та вручення обвинувального акту 
у кримінальному провадженні № 22022260000000108 
від 17.11.2022.

Солом’янський районний суд м. Києва ви-
кликає в судове засідання Кулібабу Станіслава 
Євгеновича, 22.12.1981 року народження, громадя-
нина України, уродженця м. Ленінград, РФ, який за-
реєстрований та проживає за адресою: Україна, АР 
Крим, м.Сімферополь,

вул .Дзержинського, 10, як обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у криміналь-
ному провадженні №62022030080000111, справа 
№760/10023/22, провадження №1-кп/760/2308/22, 
яке відбудеться 30 листопада 2022 року о 10:30 в 
приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку 
+3 80954244901.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує 
особу.

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

Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачено ст. 138 КПК України.

 Суддя Г. Л. Сергієнко

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення Шевченківським районним  

судом м. Чернівці ухвали про здійснення  
спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваної Полякової А. В. 
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чер-

нівці надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування стосовно громадянки РФ По-
лякової Алли Вікторівни, 26.11.1970 р.н., підозрю-
ваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 
Кримінального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК
Громадянка РФ Полякова Алла Вікторівна (Поля-

кова Алла Викторовна), 26.11.1970 р.н., відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29 
листопада 2022 року о 15 год. 00 хв. в каб. №242 до 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України 
в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чер-
нівці), робочий телефон (0372) 595-408 для здій-
снення процесуальних дій, виконання вимог ст. 290 
КПК України та вручення обвинувального акту у кри-
мінальному провадженні № 22022260000000111 від 
23.11.2022.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тол-
мачова Олександра В’ячеславовича, 23.01.1971 р.н., 
(який зареєстрований та проживає за адресою: 
просп. Героїв Сталінграду, 36/56, м. Севастополь) 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, у су-
дове засідання, призначене 30.11.2022 року о 10 год. 
30 хв.

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

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

Суддя О. Ю. Рудюк

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Справа №585/2381/22, провадження №1-кп/585/367/22,

Серебров Іван Юрійович, адреса проживання: Російська Федерація, 
Ямало-Ненецький автономний округ, м. Тарко-Сале, вул. Праці, буд 11, 
кв. 10, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, ч. 2 ст. 323 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 08.12.2022, о 10:00 год., до Роменського міськра-
йонного суду Сумської області (суддя Євтюшенкова Вікторія Іванівна) 
за адресою: Україна, Сумська область, Роменський район, місто Ромни, 
бульвар Шевченка, буд. 14,  для участі у якості обвинуваченого у розгля-
ді кримінального провадження №22022200000000029 від 17.05.2022 за 
обвинуваченням Судакова О. В.,  Сереброва І. Ю.,  Смірнова  В. М. у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого — ст. 323 КПК України.

Повестка о вызове в суд в уголовном производстве 
Дело №585/2381/22, производство №1-кп/585/367/22,

Серебров Иван Юриевич, адресс проживания: Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Труда, дом 11, кв. 
10, на основании ст.ст. 134, 135, 297-5, ч. 2 ст. 323 УПК Украины, Вам 
необходимо явиться 08.12.2022, в 10:00 час., в Роменский горрайонный 
суд Сумской области (судья Евтюшенкова Виктория Ивановна) по адре-
су: Украина, Сумская область, Роменский район, город Ромны, бульвар 
Шевченка, дом 14,  для участия в качестве обвиняемого в рассмотрении 
уголовного производства №22022200000000029 от 17.05.2022 по обви-
нению Судакова А. В.,  Сереброва И. Ю.,  Смирнова  В. Н. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия лица по вызову в суд — ст. 138 
УПК Украини. Последствия неприбытия обвиняемого — ст. 323 УПК 
Украины.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Справа №585/2381/22, провадження №1-кп/585/367/22,

Смірнов Василь Миколайович, адреса проживання: Російська Феде-
рація, Архангельська область, м. Архангельськ, проспект Дзержинсько-
го, буд. 5 кв. 100, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, ч. 2 ст. 323 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 08.12.2022, о 10:00 год., до Роменського 
міськрайонного суду Сумської області (суддя Євтюшенкова Вікторія Іва-
нівна) за адресою: Україна, Сумська область, Роменський район, міс-
то Ромни, бульвар Шевченка, буд. 14,  для участі у якості обвинуваче-
ного у розгляді кримінального провадження №22022200000000029 від 
17.05.2022 за обвинуваченням Судакова О. В.,  Сереброва І. Ю.,  Смірно-
ва  В. М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого — ст. 323 КПК України.

Повестка о вызове в суд в уголовном производстве 
Дело №585/2381/22, производство №1-кп/585/367/22,

Смирнов Василий Николаевич, адресс проживания: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, г. Архангельск, проспект Дзержинско-
го, дом 5, кв. 100, на основании ст.ст. 134, 135, 297-5, ч. 2 ст. 323 УПК 
Украины, Вам необходимо явиться 08.12.2022, в 10:00 час., в Ромен-
ский горрайонный суд Сумской области (судья Евтюшенкова Виктория 
Ивановна) по адресу: Украина, Сумская область, Роменский район, го-
род Ромны, бульвар Шевченка, дом 14,  для участия в качестве обвиня-
емого в рассмотрении уголовного производства №22022200000000029 
от 17.05.2022 по обвинению Судакова А. В., Сереброва И. Ю., Смирно-
ва В. Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия лица по вызову в суд — ст. 138 
УПК Украини. Последствия неприбытия обвиняемого — ст. 323 УПК 
Украины.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні 
Справа №585/2381/22, провадження №1-кп/585/367/22,

Судаков Олександр Володимирович, адреса проживання: Російська 
Федерація, Нижньоновгородська область, м. Нижній Новгород, вул. 
Дьяконова, буд 43, кв. 33, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, ч. 2 ст. 323 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 08.12.2022, о 10:00 год., до Ро-
менського міськрайонного суду Сумської області (суддя Євтюшенкова 
Вікторія Іванівна) за адресою: Україна, Сумська область, Роменський ра-
йон, місто Ромни, бульвар Шевченка, буд. 14,  для участі у якості обвину-
ваченого у розгляді кримінального провадження №22022200000000029 
від 17.05.2022 за обвинуваченням Судакова О. В.,  Сереброва І. Ю.,  Смір-
нова  В.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого — ст. 323 КПК України.

Повестка о вызове в суд в уголовном производстве 
Дело №585/2381/22, производство №1-кп/585/367/22,

Судаков Александр Владимирович, адресс проживания: Российская 
Федерация, Нижненовгородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дья-
конова, дом 43, кв. 33, на основании ст.ст. 134, 135, 297-5, ч.2 ст. 323 
УПК Украины, Вам необходимо явиться 08.12.2022, в 10:00 час., в Ромен-
ский горрайонный суд Сумской области (судья Евтюшенкова Виктория 
Ивановна) по адресу: Украина, Сумская область, Роменский район, го-
род Ромны, бульвар Шевченка, дом 14,  для участия в качестве обвиня-
емого в рассмотрении уголовного производства №22022200000000029 
от 17.05.2022 по обвинению Судакова А. В., Сереброва И. Ю., Смирно-
ва  В.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 УК Украины.

Уважительные причины неприбытия лица по вызову в суд — ст. 138 
УПК Украини. Последствия неприбытия обвиняемого — ст. 323 УПК 
Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 25.11.2022 у кримінальному 

провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022130000000386 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Радіонов Вадим Вікторович, 03.05.1969 р.н., громадянин України, підозрюється у добровільному зайнятті грома-
дянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, 
тобто у вчиненні кримінального 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 Конституції 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 ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Радіонов Вадим Вікторович, 03.05.1969 року народження, на підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК 

України, Вам необхідно з’явитись до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Шевченка, 
7 (фактичне розташування), як підозрюваному о 10 год. 00 хв. 29.11.2022, о 10 год. 00 хв. 30.11.2022, о 10 год. 00 
хв. 01.12.2022 для допиту у якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до ЄРДР за № 22022130000000386 від 22.08.2022.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                     25 листопада 2022 року
Громадянка України Шуліка Дар’я Михайлівна, 31.10.1997 р.н., відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК 

України Вам повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпо-
рядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій те-
риторії, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, у кримінальному провадженні № 22022130000000398 
від 26.08.2022.

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

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК
Громадянка України Шуліка Дар’я Михайлівна, 31.10.1997 р.н., зареєстрована за адресою: Луганська область, Ста-

робільський район, с. Семикозівка, вул. Щорса, буд. 26а, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 Кримінального про-
цесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися о 10:00 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022  до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, площа Шевченко, буд. 7 (фактична адреса), для отримання письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№22022130000000398 від 26.08.2022, допиту в 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 Кримінального процесуального ко-
дексу України.

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                      25 листопада 2022 року
Старший слідчий в ОВС 2 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ 

в Донецькій та Луганській областях Ларченко Олександр Миколайович, розглянувши матеріали кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022130000000274 від 08.07.2022 та встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМиВ: 
Юр’єву Олену Олександрівну, 02.01.1995 р.н., уродженку м. Сватове Луганської області, яка зареєстрована та прожи-

ває за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. Зоряна, буд. 8, громадянку України, раніше не судиму про підозру 
у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимча-
сово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 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 вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрювана  Юр’єва Олена Олександрівна, 02.01.1995 

р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. Зоряна, буд. 8 на 29.10.2022 о 10 год. 00 хв., на 
30.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 01.12.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропе-
тровська область, для допиту як підозрюваної, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22022130000000274 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 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 Кропивницький                      25 листопада 2022 року
Заступник керівника Щастинської окружної прокуратури Луганської області Чуднов М. І. розглянувши матеріа-

ли кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022132600000095 від 
02.09.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМиВ:
Пяташ Ольгу Миколаївну 10.09.1972 року народження, уродженку с. Велика Чернігівка Станично-Луганського району 

Луганської області, громадянку України, зареєстровану за адресою: смт Новоайдар Луганської області, квартал Миру, б. 
21, кв. 5 ,  раніше не судиму, про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконан-
ням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні криміналь-
ного 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 Конституції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВиКЛиК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрювана Пяташ Ольга Миколаївна, 10.09.1972 року на-

родження, до Щастинської окружної прокуратури Луганської області, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Соборна, буд. 5а, на 10 год. 00 хв. 29.11.2022, о 10 год. 00 хв. 30.11.2022, о 10 год. 00 хв. 01.12.2022 для 
отримання повідомлення про підозру, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42022132600000095 від 02.09.2022.

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

Електронна пошта для зв’язку: shchastia2021@ukr.net.
Прокурор у кримінальному провадженні — заступник керівника окружної прокуратури  

Максим ЧУДНОВ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

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

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2929/2022 за обвинуваченням Марченка 
Вадима Зіновійовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України. 
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 30 листопада 2022 ро-
ку о 09:30 в приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська 31 А, каб. 513.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Оголошення про виклик до суду
Шевченківський районний суд міста Києва викли-

кає в судове засідання, яке відбудеться о 13 годині 
00 хвилин 30 листопада 2022 року в приміщенні су-
ду за адресою: каб. № 710, вул. Дегтярівська, 31-А, 
Київ, обвинуваченого Кузнєцова-Красовського Анто-
на В’ячеславовича, 18 липня 1975 року народження, у 
кримінальному провадженні № 42022000000000379, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 16 березня 2022 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 442, ч. 3 ст. 190 КК України.

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

Суддя О. С. Чайка

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., в якості 
обвинуваченої в підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 42016000000002390 
внесеного до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз 
Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акту у кримінальному провадженні за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірини Геннадіївни у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засідан-
ні на 10 год. 00 хв. 30 листопада 2022 року, про що 
повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Обвинувачена Жевнова Анастасія Павлівна, 
31.08.1980 р.н., зареєстрована та проживаюча за 
адресою Луганська область, Щастинський район, 
с. Макарове, вулиця Дзержинського (Нова), буд. 39 
Вам необхідно з’явитися на 13 год. 30 хв. 29.11.2022, 
на 09 год 30 хв. 06.12.2022 до Ужгородського міськ-
районного суду Закарпатської області, що знахо-
диться за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53 
(суддя Шумило Н. Б.), для проведення підготовчо-
го судового засідання у кримінальному проваджен-
ні № 42022132600000038 від 11.04.2022, за ознака-
ми складу кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 

У разі неприбуття обвинуваченого згідно ст. 323 
КПК України судовий розгляд може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого.

Суддя Ігор ПІПАШ

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бабича Костянтина Леонідовича, 
25.02.1972 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. Володимирська, 33, м. Ки-
їв, вул.Оболонська, 34, кв. 34) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 02.12.2022 року о 09 
год. 45 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу. Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду 
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О. О. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тол-
мачова Олександра В’ячеславовича, 23.01.1971 
р.н., (який зареєстрований та проживає за адре-
сою: просп. Героїв Сталінграду, 36/56, м. Севасто-
поль) обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України, у судове засідання, призна-
чене 30.11.2022 року о 10 год. 30 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу. Судове засідання у кримінальному 
провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13. У разі неявки обвинуваченого до 
суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.    

Суддя О. Ю. Рудюк

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року на-
родження, в якості обвинуваченої в судове засідан-
ня по кримінальному провадженню №420 151103 
30000017 внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за об-
винуваченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призна-
чено на 13 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадженням 
1-кп/761/1859/2022 відносно Єгорова Ігоря Анатолі-
йовича за ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 258 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 02.12.2022 року 
о 12-30 в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул, Дегтярів-
ська 31 А, 510.

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

Суддя Т. В. Овсеп’ян

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Вас, Іванов Сергій Сергійович, як обвинуваче-
ного на 14 годину 30 хвилин 02 грудня 2022 року у 
справі за обвинуваченням Іванова Сергія Сергійовича, 
17.04.1974 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
47, для участі у судовому засіданні.

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

Суддя Ю. В. Іваніна

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Соколовського Ігоря Станіславовича, як обвину-
ваченого на 14 годину 00 хвилин 02 грудня 2022 ро-
ку у справі за обвинуваченням Соколовського Ігоря 
Станіславовича, 02.10.1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст.111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 47, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні.

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

Суддя Ю. В. Іваніна

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Нахлупіна Віталія Герма-
новича, 19.04.1966 року народження, для розгляду 
кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 р.  
до ЄРДР за № 42016010000000184 відносно Нахлу-
піна Віталія Германовича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 30.11.22 р. о 16:00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/333/2020 за обвинуваченням Сивоконь 
Наталії Вікторівни за ч. 5 ст. 111-1 КК України, згідно 
Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 02.12.2022 року 
о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська 31А, каб. №604 (суддя Циктіч В. М.).

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

Дніпровський районний суд міста Києва ви-
кликає Кустову Ірину Вікторівну як: обвинуваче-
ну на 12 год.40 хв., 30 листопада 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Кустової Ірини Віктровни, 
05.10.1962 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину) передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5, каб. 113.

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

 Суддя Федосєєв С. В.

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

23.09.2022 року суддею Скубою А. В. була постановлена 
ухвала про здійснення спеціального судового проваджен-
ня у кримінальному провадженні № №42014110350000428 
по обвинуваченню Ососкова Олексія Анатолійовича, 
18.09.1978  р.н., у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст.111,ч.1 ст.408 КК Україн.

В судове засідання, яке відбудеться 30.11.2022 року о 
13 год. 00 хв. в приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13 
каб. 17 викликається обвинувачений Ососков Олексій Ана-
толійович.

Ухвала про здійснення спеціального судового прова-
дження та інші документи, що підлягають врученню обви-
нуваченому, відповідно до п.6 ч.3 ст.323 КПК України, вру-
чено захиснику.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 
5-А.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мус-
тецова Вадима Анатолійовича, 25.12.1962 р.н., (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, Красногвар-
дійський р-н с. Петрівка, вул. Горького, 12/3), яка об-
винувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання у кримінальну провадженні 
№4201601000000274, яке відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 27 о 12 годині 30 хвилин 30 листопа-
да 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся таким, що належним чином повідомлений про місце 
і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здій-
снений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Мель-
ник Тетяну Олександрівну. 09.12.1960 р.н., (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферо-
поль, АР Крим), яка обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання у криміналь-
ну провадженні №42015000000001289, яке відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 14 годині 00 хвилин 
01 грудня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту пу-
блікації даного оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся таким, що належним чином повідомлений про місце 
і час судового засідання. У разі неявки обвинуваченого, 
розгляд кримінального провадження може бути здій-
снений в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Марина Єсауленко

Орехову Максиму Сергійовичу РФ м. Кострома, пр. Сосновий, 3, буд. 13 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО рОзгЛЯД ПрОВАДжЕННЯ

Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (роз-
слідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління оргназації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного 
конфлікту ГСУ НП України, старшого слідчого Гнасевича В. В. у кримінальному провадженні №42022000000000434 від 11.04.2022 про здій-
снення спеціального досудового розслідування за підозрою Орехова Максима Сергійовича, 27.12.1992 р.н. у вчиненні злочину, передбачено-
го ч.1 ст.438 КК України, яке призначено на 29 листопада 2022 року о 16 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні Печерського районного су-
ду м. Києва, за адресою: вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601, каб. 204., слідчий суддя Шапутько С. В.

Орехову Максиму Сергеевичу РФ г.Кострома, пер. Сосновий, 3, дом 13
Уведомление о рассмотрении ходатайства

Печерский районный суд г. Киева сообщает о рассмотрении ходатайства старшего следователя по особо важным делам 1-го отдела 
(расследование преступлений совершенных в условиях вооруженного конфликта) управления организации расследования преступлений, 
совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ НП Украины, Гнасевича В .В. про осуществление специального досудебного рассле-
дования по подозрению Орехова Максима Сергеевича 27.12.1992 г.р., в совершении предступления, предусмотреного ч. 1 ст. 439 УК Украины 
в уголовном производстве №42022000000000434 от 11.04.2022 , которое состоится 29 ноября 2022 в 16 час. 45 мин., в помещении Печерско-
го районного суда г. Киева, по адресу: ул. Владимирская, 15, г. Киев, 01601, каб. 204., cледственный судья Шапутько С. В.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання Ляутіна 
Андрія Володимировича, 25.10.1972 року народження, громадянина України, уродженця  
м. Сімферополь, АР Крим, який зареєстрований та проживає за адресою: Україна, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Гоголя, 81/16, кв. 54, як обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України, у кримінально-
му провадженні № 12018010000000068, внесеному 04.05.2018р. до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань, справа № 760/16620/22, провадження № 1-кп/760/2645/22, яке відбудеть-
ся 30 листопада 2022 року об 11:00 год. в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Головуючий суддя М. В. Вишняк

Шевченківський районний суд міста Ки-
єва викликає в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 
30 листопада 2022 року в приміщенні суду 
за адресою: каб. № 710, вул. Дегтярівська, 
31-А, Київ, обвинувачену Воронову Ольгу 
Володимирівну, 29 жовтня 1976 року на-
родження, у кримінальному провадженні 
№ 42022100000000238, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 30 
травня 2022 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Суддя О. С. Чайка 

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Тихопоя Олексія Олександро-
вича, як: обвинуваченого на 14 год. 15 хв., 
01 грудня 2022 року у справі за обвинува-
ченням Тихопоя Олексія Олександровича, 
24.01.1976 року народження, зареєстро-
ваного та проживаючого за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 
62, кв. 51, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5, каб. 103.

Суддя Олена Козачук

Дарницький районний суд м. Києва 
викликає Левченка Валерія Павловича, 
05.03.1961 року народження, який прожи-
ває  за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Не-
стерова, 29, кв. 19, який обвинувачеється 
у вчиненні  кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни,  у судове засідання, що призначене на 
02.12.2022 року о 14 год. 30 хв. 

Судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщення Дар-
ницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

 Суддя М. С. Бондаренко

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Бєлогорцева Дмитра Альберто-
вича, 19.12.1963  року народження, який 
проживає  за адресою: АР Крим, м. Севас-
тополь, проспект Перемоги, 28/20, який 
обвинувачеється у вчиненні  криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у судове засідання, що 
призначене на 02.12.2022 року о 15 год. 
00 хв. . 

Судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщення Дар-
ницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

 Суддя М. С. Бондаренко

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Кабашного Олександра Володи-
мировича, 13.03.1968  року народжен-
ня, який проживає  за адресою: АР Крим,  
м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, 
буд. 24, який обвинувачеється у вчиненні  
кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 438 КК України, у судове за-
сідання, що призначене на 02.12.2022 ро-
ку о 15 год. 30 хв. .  Судове засідання у 
кримінальному провадженні відбудеться 
в приміщенні Дарницького районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування, відкриття сторонами матеріалів кримінального  
провадження та виклик підозрюваного Єварлака С. С. для вручення обвинувального акта  

та реєстру матеріалів досудового розслідування
Відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному прова-

дженні № 22022160000000188 від 28.06.2022 за підозрою Єварлака Сергія Сергійовича, 01.09.1984 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, прошу надати доступ та можливість скопіювати або відобра-
зити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони перебувають у володінні або під вашим контролем, якщо ви 
маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

У разі наявності у вас зазначених матеріалів пропонуємо 29 листопада 2022 року об 11.00 год. прибути за 
адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, до СВ УСБУ в Одеській області для пред’явлення зазначених матері-
алів.

Роз’яснюю, що згідно з ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить 
відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК, суд не має права допустити відомості, що містять-
ся в них, як докази.

Крім того, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 29.11.2022 
на 11:00 годин, Вам необхідно прибути до СВ УСБУ в Одеській області, до слідчого Салія Д. С. (м. Одеса, вул. 
Єврейська, 43), або процесуального керівника — прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси Сівак 
М.В. (м. Одеса, вул. Пушкінська, 3, каб. 205) для ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-
ня № 22022160000000188 від 28.06.2022, вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів у порядку  
ст. 290 КПК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи 
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває 
на тимчасово окупованій території України, території держави визнаної Верховною Радою України державою 
агресором, є підставою для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОгО рІШЕННЯ ПрО зДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОгО ДОСУДОВОгО рОзСЛІДУВАННЯ, ПОЧАТОК зДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОгО ДОСУДОВОгО 

рОзСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПрО ВИКЛИК ПІДОзрЮВАНОгО
м. Харків                  23 листопада 2022 року
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві від 23.11.2022 по справі № 552/8762/22, про-

вадження № 1-кс/552/3451/22, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 62022170020000946 від 01.11.2022 стосовно підозрюваної  Капусти Ангеліни Сер-
гіївни, 30.11.1999 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказа-
ному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України підозрюваній Капусті 
Ангеліні Сергіївні, 30.11.1999 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно з’явитися 29.11.2022 о 10:00, 30.11.2022 
о 10:00, 01.12.2022 о 10:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управ-
ління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Харків, вул. Є. Котля-
ра, 7, для допиту в якості підозрюваної, а також проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кри-
мінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, то-
му відповідно до ст. 290 КПК України повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 62022170020000946 від 01.11.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою Капусти Ангеліни Сергіївни буде 
завершено 02.12.2022 та Ви маєте право на доступ до матеріалів досудового розслідування у вказаному кри-
мінальному провадженні та право на ознайомлення із ними за правилами статті 290 КПК України, починаючи 
з 11:00 02.12.2022 у приміщенні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві за 
адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, каб. № 7. 

Вам необхідно з’явитися 02.12.2022 об 11:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Те-
риторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вище вказаною 
адресою для вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 
КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження та ознайомлення із ними.

Також, Вам необхідно з’явитися 05.12.2022 о 12:00 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харко-
ві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за вищевка-
заною адресою для вручення прокурором обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня та відібрання розписки про їх отримання. 

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

Телефон та поштова скринька для зв’язку:  тел. (0532) 641018, е-mail: dbr@pl.dbr.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО ПІДОзрУ
Відповідно до ст. ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 25.11.2022, у кримі-

нальному провадженні № 22022220000002594 від 05.08.2022, складено письмове повідомлення про пі-
дозру, згідно з яким, громадянин України Тюрін Олександр Сергійович, 30.06.1987 р.н., підозрюється у 
державній зраді в умовах воєнного стану, а саме в умисному вчиненні, в умовах воєнного стану, грома-
дянином України діяння спрямованого на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторкан-
ності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: переході на бік во-
рога в період збройного конфлікту та наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представ-
никам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто кримінальному правопорушен-
ні, передбаченому ч. 2 ст. 111 КК України, а також про те, що він підозрюється у дезертирстві, а саме са-
мовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчиненому в умовах во-
єнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 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 відо-
мості 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 ПІДОзрЮВАНОгО
Тюрін Олександр Сергійович, 30.06.1987 року народження, громадянин України, зареєстрований за 

адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, буд.7 кв.24, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 29 листопада 2022 року, 10 год. 00 хв. 30 листопада 2022 року та 10 
год. 00 хв. 01 грудня 2022 року, до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області (м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, буд. 2), для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч.4 ст.408 КК України, а також для участі у про-
веденні слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 22022220000002594. По-
важні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — можливість застосування приводу, 
вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК України, 

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції 
Максим БІЛОУС

ВИМОгА ВИКОНАВЦЯ 
в порядку статті 18 зУ «Про виконавче провадження»

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

Боржник за ВП № 70117082 — Харченко Михайло Станіславо-
вич, 07.05.1976 р.н., місце реєстрації: Черкаська обл., Золотонісь-
кий р., с. Домантове, вул. Перемоги, 58;

Боржник за ВП № 69860514 — Захарченко Римма Анатоліївна, 
26.01.1986 р.н., місце реєстрації: м. Черкаси, вул. Енгельса, 245/1, 
кв. 317;

Боржник за ВП № 70224653 — Бугай Сергій Васильович, 
05.07.1978 р.н., місце реєстрації: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупи-
носа, 37, кв. 10;

Боржник за ВП № 68494311 — Сердюченко Лілія Яношівна, 
26.04.1992 р.н., місце реєстрації: Черкаська обл., м. Умань, вул. 
Маяковського, 5.

Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконавця 01.12.2022 
з 09:00 до 11:00 год. подати декларацію про доходи та майновий 
стан боржника, надати письмові пояснення за фактом невиконан-
ня вимог виконавчого документа та повідомити про заходи, що 
вживаються з метою його виконання.

Наслідки невиконання даної вимоги встановлені статтею 188-13 
КУпАП. 

Стрийський міськрайонний суд Львівської об-
ласті викликає обвинуваченого Кострубу Іго-
ря Миколайовича (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК Укра-
їни у судові засідання, які призначено на 11:30 
год. 06.12.2022р., 15:00 год. 22.12.2022р. (в при-
міщенні Стрийського міськрайонного суду Львів-
ської області за адресою: Львівська область,  
м. Стрий вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

У кримінальному провадженні здійснюється 
спеціальне судове провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваче-
ному Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню 
відому адресу місця проживання: вул.. Шевчен-
ка, 338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя В. М. БОРАКОВСЬКИЙ

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в 
провадженні суду за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні №456/225/17, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Андруховця 
Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК Укра-
їни.

В судовому засіданні оголошено перерву до 12.00 год. 06 грудня 2022 
року (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за 
адресою: Львівська область, м. Стрий вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю 
Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багря-
ного, 9/18, м. Стрий.

Суддя Сас С. С.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (у складі голову-
ючого судді Стрельбицького В. В.) знаходиться кримінальне провадження 
про обвинувачення Ткаченка Володимира Ярославовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом 
призначено на 05 грудня 2022 року о 10 годині 45 хвилин у приміщенні Га-
лицького районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловсько-
го, 2 (2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 07.07.1980 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
квартал Ленінського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки 
у судове засідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Ва-
шій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 
Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликаються в судове засідання, яке відбудеться 30.11.2022 року о 13 го-
дині 00 хвилин, 08.12.2022 року о 13 годині 00 хвилин, 13.12.2022 року о 
13 годині 30 хвилин, в залі судових засідань №231 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

ПОВІСТКА ПрО ВИКЛИК
Обвинувачений Куулар Шолбан Леонідович, інформую вас, 

що підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 
22022270000000075 по обвинуваченні вас у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, при-
значено на 09:00 год. 12.12.2022 в Чернігівському районному суді 
Чернігівської області під головуванням судді Кухти В. О.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
Ваша явка до суду як обвинувачених є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у зазначений 

у повістці час ви зобов’язані заздалегідь повідомити про неможли-
вість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на 
виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫзОВЕ
Обвиняемый Куулар Шолбан Леонидович, информирую вас, 

что подготовительное судебное заседание по уголовному произ-
водству № 22022270000000075 по обвинению вас в совершении 
уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК 
Украины, назначено на 09:00. 12.12.2022 в Черниговском район-
ном суде Черниговской области под председательством судьи 
Кухты В. О.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.
Ваша явка в суд в качестве обвиняемых обязательна.
В случае невозможности прибыть в суд по вызову в указанное 

в повестке время вы обязаны заранее сообщить о невозможности 
появления. Уважительные причины и последствия неприбытия че-
ловека по вызову изложены в ст. ст. 138, 139 Уголовного процес-
суального кодекса Украины.

ПОВІСТКА ПрО ВИКЛИК

Курченка Сергія Віталійовича, 21.09.1985 року 
народження відповідно до вимог ст. 42, 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 02.12.2022 
о 10 год. 00 хв. до детектива Національного бюро 
Крютченка В. О. в каб. № 438 Національного ан-
тикорупційного бюро України, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Василя Сурикова, 3, тел. +38(044) 363-97-
12, для вручення Вам обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні № 42016000000003393 
від 16.11.2016  за обвинуваченням у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 209, ч. 4  ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4  
ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. 

Детектив Першого відділу Другого  
підрозділу ГПД НАБУ Крютченко В. О.   

(044) 363-97-12)  
Прокурор п’ятого відділу управління  

процесуального керівництва, підтримання  
державного обвинувачення та представництва  

в суді Спеціалізованої антикорупційної  
прокуратури Офісу Генерального прокурора  

В. Сидоренко 

Повідомлення про підозру
м. Харків     23 листопада 2022 року

Косенко Катерина Олексіївна, 14.03.1987 р.н., 
громадянка України, на підставі ст. ст. 40, 276, 
277, 278 КПК України, Вам у кримінальному про-
вадженні № 62022170020000146 від 14.03.2022 
повідомляється про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України.

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

ПОВІСТКА ПрО ВИКЛИК ПІДОзрЮВАНОгО
Косенко Катерина Олексіївна, 14.03.1987 р.н., 

місце реєстрації:  м. Харків, пр. Індустріальний, 
65/51,кв. 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитись 29.11.2022, 
30.11.2022, 01.12.2022 о 10 год. 00 хв. до друго-
го слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) 
Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за 
адресою: м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, каб. № 7, 
для допиту в якості підозрюваного та проведення 
інших процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню.

Нотаріус Брандіс А. Б. запрошує усіх 

спадкоємців померлого — 14 травня 

2022 року ДАНИЛЮКА ВОЛОДИМИрА 

АНАТОЛІЙОВИЧА, 01 жовтня 1950 року 

народження, звернутися до нотаріальної конто-

ри за адресою: 65039, м. Одеса, пр-т  Гагаріна, 

буд. 23, к. 51, тел. 776-02-76; 

068-055-46-06, електронна пошта — 

sedom1@ukr.net, для оформлення спадщини.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПрО НАДАННЯ ДОзВОЛУ  
НА зДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОгО  
ДОСУДОВОгО рОзСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Жовтневого район-
ного суду м. Запоріжжя від 23.11.2022 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні 
№ 220220800000000698 від 27.05.2022 віднос-
но підозрюваного Мацака Володимира Іванови-
ча, 12.11.1957 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 111-1 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Недзельський Андрій Степанович, 01.03.1973  

р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Науки, 102, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального кодек-
су України Вам необхідно з’явитися 30 листопада 2022 року, 01, 02 
грудня 2022 року, о 10:00 годині до старшого слідчого в ОВС Головно-
го слідчого управління Національної поліції України Медведєвої Н. В. 
(роб. тел. 044-461-17-51, каб. № 220 приміщення Головного слідчого 
управління, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 
2) для допиту як підозрюваного та проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій  у кримінальному провадженні №12012000010000072 
від 22.11.2012. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на ви-
клик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Недзельський Андрій Степанович, 01.03.1973  

р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Науки, 102, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, Кримінального процесуального ко-
дексу України Вам необхідно з’явитися 30 листопада 2022 року, 01,02 
грудня 2022 року, о 10:00 годині до старшого слідчого в ОВС Головно-
го слідчого управління Національної поліції України Медведєвої Н. В. 
(роб. тел. 044-461-17-51, каб. № 220 приміщення Головного слідчо-
го управління, що знаходиться за адресою:  м. Київ, вул. Багговутів-
ська, 2) для повідомлення Вам про завершення досудового розсліду-
вання, відкриття та ознайомлення із матеріалами  досудового розслі-
дування, в порядку ст. 290 КПК України у кримінальному проваджен-
ні №12012000010000072 від 22.11.2012.  Поважні причини та наслідки 
неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального 
процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Погосян Марину Лаврентіївну, 01.12.1966 р.н, на підставі ст. ст. 36, 135, 276, 

277, 278 КПК України повідомлено про те, що вона підозрюється у добровільно-
му зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних орга-
нах, створених на тимчасово окупованій території, вчиненому за попередньою 
змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28 ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Погосян Марина Лаврентіївна, 01.12.1966 року народження, відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України (да-
лі — КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 28, 29, 30 листопада 2022 ро-
ку до слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військо-
вих правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федераці-
єю, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти Украї-
ни Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Івана Пузи-
ревського за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 505, тел. (044)-
365-40-00 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України, а та-
кож проведенні інших процесуальних дій у межах кримінального провадження  
№ 42022000000001158 від 26.08.2022.

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

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

Прокурор у кримінальному  
провадженні № 42022000000001158 Яків СЛІСАРЕНКО

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

повідомляю, що у кримінальному провадженні № 22022150000000146 
від 11.04.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. ст. 111-1 КК України, слідчим відділом УСБУ 
в Миколаївській області складено письмове повідомлення Ларченку 
Олександру Анатолійовичу, 11.07.1956 року народження, українцю, 
громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за останньою 
відомою адресою: Миколаївська область, Баштанський р-н м. Снігурів-
ка, вул. Крала Маркса, буд. 47, про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - колабора-
ційна діяльність, тобто у добровільному зайнятті громадянином Украї-
ни посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функ-
цій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій 
території. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Ларченко Олександр Анатолійович, зареєстрований та 

проживаючий за останньою відомою адресою: Миколаївська область, 
Баштанський р-н, м. Снігурівка, вул. Крала Маркса, буд. 47, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 25 лис-
топада 2022 року на 10 годину, 28 листопада 2022 року на 10 годину та 
30 листопада 2022 року на 10 годину в каб. №116 до старшого слідчо-
го в ОВС слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області Добраню В. В. 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, для вручення Вам письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та допиту як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 22022150000000146. Нагадуємо про 
Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України. Звертаємо увагу, що неприбуття на виклик є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Роменський Микола Миколайович, 12.09.1981 

р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про нову підозру у кримінальному провадженні за 
№62022050010000135 від 19.05.2022, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу Укра-
їни, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому гро-
мадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та ін-
формаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в пері-
од збройного конфлікту в умовах воєнного стану та у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 262 Кримінального 
кодексу України, тобто у заволодінні вогнепальною зброєю, бойови-
ми припасами шляхом зловживання службовою особою своїм служ-
бовим становищем.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Роменський Микола Миколайович, 12.09.1981 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29, 30 
листопада та 1 грудня 2022 року на 10:00 год. до Першого слідчого від-
ділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську  
(м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26) тел. роб. (050)-92-06-999 для вру-
чення вам повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здій-
снення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 62022050010000135 від 19.05.2022 в якості підозрюваного. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст. 
138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

Старший слідчий Першого СВ (з дислокацією  
у місті Краматорську)ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську,  

С. В. Захаров

У провадженні Рівненського міського су-
ду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня №12014120000000196 (номер провадження  
1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвину-
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 
ст.368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської 
області Сидорук Євген Іванович викликає обвину-
ваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., 
громадянина України, уродженця с. Кисоричі, Ро-
китнівського району, Рівненської області, без ви-
значеного місця реєстрації та проживання, остання 
реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокит-
нівський район, вул. Радянська, 18-А, смт Рокитне, 
у судове засідання для участі в судових дебатах, яке 
визначено судом та призначено до судового розгля-
ду на 07.12.2022 року о 10 год. 00 хв. та відбудуть-
ся в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рів-
не, вул.. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.

Центральний районний суд м. Миколає-
ва викликає Горобця Олега Миколайовича, 
01.04.1974 року народження, громадянина 
України, проживаючого за адресою: АР Крим, 
Сімферопольський район, с. Перевальне, вул.
Октябрська, 51, як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні №42015150410000150 
від 09.01.2015 року за вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
408 КК України (судова справа №490/373/22).

Судове засідання відбудеться у приміщенні 
Центрального районного суду м. Миколаєва, 
розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул.
Декабристів, 41/12 (каб.№9) 19.12.2022 року 
об 11:30 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду, да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Рівненського міського суду Рів-
ненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкіль-
на, 1) перебуває кримінальне провадження  
№ 42022132580000043 (номер провадження  
1-кп/569/1541/22, справа № 569/13583/22 про об-
винувачення Кельша Олександра Антоновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської 
області Рогозін Святослав Вікторович викликає 
обвинуваченого Кельша Олександра Антоновича, 
27.07.1957 р.н., громадянина України, уродженця 
російської федерації, зареєстрований та проживаю-
чий за адресою: м. Старобільськ, Луганської облас-
ті, вул. Горького, 4, у судові засідання, які визначено 
судом та призначено до судового розгляду на такі 
дати: 05 грудня 2022 року о 10 год. 00 хв., 07 грудня 
на 11 год. 00 хв., 20 грудня на 09 год. 00 хв., 27груд-
ня на 10 год. 00 хв. та відбудуться в приміщенні Рів-
ненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 
у залі судового засідання № 1.

Слідчий в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тиво-
ненко М.Ю. за погодженням із прокурором у кримінальному проваджен-
ні № 22022101110000086 — начальником відділу Київської обласної про-
куратури Житником Д. С. відповідно до ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 
278 КПК України повідомляє про підозру Полтініна Василя Володимиро-
вича, 02.09.1989 року народження; уродженцю с. Суворово; мешканцю 
м. Усурійськ, Російської Федерації, пер. Тихого, 4а, громадянину Росій-
ської Федерації, у кримінальному провадженні № 22022101110000086 від 
16.04.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення інших 
порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчи-
нене за попередньою змовою групою осіб).

Також Вам необхідно з’явитися до слідчого управління ГУ СБ України у 
м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А) о 10 год. 00 хв. 
02.12.2022, 10 год. 00 хв. 05.12.2022, 10 год. 00 хв. 06.12.2022 для допиту Вас 
як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22022101110000086.

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

Следователь по ОВД СУ ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской облас-
ти Тивоненко М. Ю. по согласованию с прокурором в уголовном произ-
водстве № 22022101110000086 — начальником отдела Киевской област-
ной прокуратуры Житником Д. С. согласно ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276, 277, 
278 УПК РФ уведомляет о подозрении Полтинина Василия Владимировича, 
02.09.1989 года; уроженца с. Суворово; жителю г. Уссурийск, Российской 
Федерации, пер. Тихого, 4а, гражданина Российской Федерации, в уголов-
ном производстве № 22022101110000086 от 16.04.2022 о том, что он подо-
зревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение других нарушений законов 
и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согла-
сие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, 
совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также Вам необходимо явиться в следственное управление ГУ СБ 
Украины в г. Киеве и Киевской области (г. Киев, пер. Аскольдов, 3-А) в 
10 час. 00 мин. 02.12.2022, 10 час. 00 мин. 05.12.2022, 10 час. 00 мин. 
06.12.2022 для допроса Вас как подозреваемого в уголовном производ-
стве № 22022101110000086.”

Уважительные причины неприбытия и последствия неприбытия указаны 
в ст.ст. 138 и 139 УПК РФ.

Приватний нотаріус Звенигородського району нотаріального окру-

гу Черкаської області Білоус В. П. повідомляє спадкоємців померлого 

30.01.2022 року Крістя Сергія Дмитровича про заведення до його  майна 

спадкової справи, та викликає його спадкоємців для оформлення спад-

щини. Контактні дані: 20603, Черкаська область, Звенигородський ра-

йон, місто Шпола, вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 0972627860.

Перша білоцерківська державна нотаріальна контора (09117, Київ-
ська область, м. Біла Церква, вул. Банкова, 5, тел. (04563) 9-29-97) пові-
домляє про відкриття спадщини до майна померлого 28 грудня 2021 ро-
ку КОВБАСЮКА Михайла Сидоровича, 02,01.1947 року народження, уро-
дженця с. Стодульці, Жмеринського району, Вінницької області, останнє 
місце проживання та реєстрації якого було в м. Біла Церква, вул. Радуж-
на, буд. 3, Київської області, та просить спадкоємців померлого зверну-
тися до нотаріальної контори для оформлення спадщини

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотан-
ня про здійснення спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №62022000000000407 від 21.06.2021 за пі дозрою 
Магрицького Степана Олександровича, 22.07.1982 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 с. 111 ККУ, яке призначено на 01.12.2022 о 
13:00, в приміщенні Печерського районного суду м. Києва, за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 204. 

Слідчий суддя Шапутько С. В.
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