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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Ми всі платимо ціну  

за війну росії проти 
України. Якщо дозволимо 

путіну перемогти, 
 ми всі заплатимо 

набагато  
вищу ціну». 

Велика Британія 
демонструє непохитну 
підтримку 

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ. Учора в Києві перебував з візитом керівник МЗС 
Великої Британії Джеймс Клеверлі. Президент України Володи-
мир Зеленський під час зустрічі подякував британському уряду 
за оборонну допомогу нашій державі, яка цього року сягнула 2,3 
мільярда фунтів стерлінгів. Джеймсу Клеверлі було передано ін-
формацію про актуальні першочергові оборонні потреби України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зустрічаючись із 
Джеймсом Клеверлі,  подякував за те, що британська сторона 
надала перші 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Фонд енергетичної 
підтримки України. Прем’єр-міністр України та очільник МЗС Ве-
ликої Британії торкнулися підготовки до Конференції з питань від-
новлення України у Великій Британії. У цьому контексті було по-
рушено питання конфіскації заморожених російських активів та їх 
спрямування на відновлення нашої держави.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку 
державно-приватного партнерства та веде переговори з міжна-
родними організаціями про запровадження механізму страхуван-
ня військових ризиків.

4,5 млрд дол. 
грантових коштів від США отримає 

Україна в межах фінансування проєкту 
підтримки державних видатків 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль наголосив, що виробники електроенергії 
забезпечують 70% покриття потреб у споживанні

«Наша енергосистема 
вийшла з важкої 
системної аварії»

Генсек НАТО про те, що підтримка нашої країни —  
в інтересах безпеки демократичного світу 
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СУСПІЛЬСТВО

26 листопада українці запалюють 
свічки, згадуючи жертв геноциду, 
який у 1930-ті роки  розпочав 
кремлівський режим, а його 
продовженням стала нинішня війна

90-ТІ РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ

Нещодавно в Києві 
презентували масштабний 
проєкт відновлення  
Маріуполя, який перебуває під 
окупацією 5 

КУЛЬТУРА

Харківський 
авіаінженер і художник 
Юрій Клапоух створює 
серію портретів 
захисників України

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

для інших передплатників
та підприємств і організацій

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

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

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

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

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

Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

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

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

європейський суд з прав людини та україна

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                26 листопада 2022 року
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 26 листопада 2022 року в кримінально-

му провадженні № 42022132580000131 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з якими громадянка України Сивокінь 
Кіра Олегівна, 17.12.1989 року народження, обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином Украї-
ни посади, пов’язаної з виконанням 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 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 розміщува-
тиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеці-
ального 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
Підозрювана Сивокінь Кіра Олегівна, 17.12.1989 року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 278 Криміналь-

ного процесуального кодексу України Вам необхідно з’явитися як підозрюваній 30.11.2022 об 11:00 год., 01.12.2022 об 
11:00 год., 02.12.2022 об 11:00 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у До-
нецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченко, 7 (місце фактично-
го розташування), для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР 23.09.2022 за № 42022132580000131. Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідоми-
ти про неможливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні — Прокурор Міловського відділу Старобільської окружної  
прокуратури Луганської області Олександр БІЛОВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка України Альошина Світ-
лана Янівна, 02.11.1964 р.н., яка проживає за адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Стаха-
нова, буд. 3-А, кв. 62 на 30.11.2022 о 10 год. 00 хв., на 01.12.2022 о 10 год. 00 хв., на 02.12.2022 о 
10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, пл. Шевченка, 7, для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22022130000000656 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Рибалку Тетяну Володимирівну, 10.10.1991 
року народження, зареєстровану за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Благові-
щенка, вул. Шевченка, буд. 11, для отримання письмового повідомлення про підозру, а також пові-
домлення про закінчення досудового розслідування, та для ознайомлення з матеріалами досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001957 від 07.10.2022 за підозрою 
Рибалки Т.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, 
на 18 год. 00 хв. 02.12.2022 у кабінет № 115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 24.11.2022 (справа 
№333/4422/22, провадження №1-кс/333/1649/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні за №62021080020000126 від 02.07.2021 відносно підозрюваного Горбо-
нюка Михайла Івановича, 26.06.1970 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Горбонюк Михайло Іванович, 26.06.1970 року народження, уродженця м. Снігурівка, Миколаївської області, 

громадянина України, який зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район с. Мартинів-
ське, вул. Бос, 31/75, відповідно до вимог ст. ст. 133, 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 01.12.2022, на 10 год. 
00 хв. 02.12.2022, на 10 год. 00 хв. 03.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької спеціалізованої прокурату-
ри у військовій та оборонній сфері Південного регіону за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, для участі у про-
веденні допиту в якості підозрюваного, отримання повідомлення про завершення досудового розслідування, від-
криття та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021080020000126 від 02.07.2021 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Харченка Антона Ігоровича, 14.07.1984 р.н., (який зареєстро-
ваний за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців буд. 21, кв. 12), та Руденка Олексія Сергійовича, 13.04.1988 р.н., 
(який зареєстрований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Рогань, вул. Полетаєва 2/49, кв. 4),  
для розгляду обвинувального акту в порядку спеціального провадження за звинуваченням Харченка Анто-
на Ігоровича, 14.07.1984 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 146, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК України, та Руденка Олексія Сергійовича, 13.04.1988 р.н., обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ст. 340 КК України, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  № 62021000000000764, яке відбудеться в приміщен-
ні суду 01.12.2022 р. о 12 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська 7/13, каб. 14, під головуван-
ням судді Просалової О. М. 

У разі неприбуття обвинувачених згідно ст. 323 КПК України судовий розгляд може здійснюватися за їх від-
сутності. Поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-а.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності обвинувачених в порядку спеціального судового прова-
дження.

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

СПРАВА «ВІТЬКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF VITKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 1907/16 та 11 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 10 листопада 2022 року

Заявники тримались під вартою у різних установах Державної криміналь-
но-виконавчої служби України. Деякі із заявників продовжують утримуватися 
під вартою. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання їх під вартою 
та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного 
захисту у зв’язку з цим. У деяких справах заявники висунули інші скарги, які та-
кож порушили питання за Конвенцією.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд нагадав, що під час вста-
новлення, чи є умови тримання такими, «що принижують гідність» у розумін-
ні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважаєть-
ся дуже впливовим чинником та може становити порушення як сам собою, так 
і в сукупності з іншими недоліками. Посилаючись на свою попередню практи-
ку Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання заявни-
ків під вартою були неналежними, а також, що заявники не мали у своєму роз-
порядженні ефективного засобу юридичного захисту та констатував порушен-
ня статей 3 і 13 Конвенції.

Європейський суд розглянув решту скарг заявників та, враховуючи всі наяв-
ні у нього матеріали, дійшов висновку, що вони свідчать про порушення Кон-
венції у світлі його висновків у рішенні «Нечай проти України».

Щодо інших скарг заявника у заяві № 45580/20 Європейський суд встановив, 
що враховуючи всі наявні у нього матеріали та з огляду на належність оскаржу-
ваних питань до сфери його компетенції, вони не відповідають критеріям при-
йнятності та не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантова-
них Конвенцією або протоколами до неї та відхилив цю частину заяви відповід-
но до пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги за статтею 13 Конвенції у заяві № 22342/20 пов’язаної з над-
мірною тривалістю судового провадження, Європейський суд вказав, що немає 
потреби у винесенні окремого рішення щодо неї.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на неналежні умови тримання під вартою 

протягом періодів, описаних в таблиці у додатку, відсутність у національному 
законодавстві ефективного засобу юридичного захисту та інші скарги за уста-
леною практикою Суду, як зазначено в таблиці у додатку, а решту скарг у заяві 
№ 45580/20 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 і 13 Конвенції 
у зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою та відсутністю у націо-
нальному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту для подання 
скарги на неналежні умови тримання під вартою;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими скаргами, 
висунутими за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Вирішує, що немає необхідності розглядати суть скарги за статтею 13 Кон-
венції, висунутої у заяві № 22342/20;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

СПРАВА «ЛАТЮК ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF LATYUK AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 23548/20 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 27 жовтня 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість ци-
вільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективно-
го засобу юридичного захисту. 

Європейський суд, розглянувши всі надані йому матеріали, дійшов висно-
вку, що у цих справах тривалість проваджень на національному рівні була над-
мірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не було ефек-
тивного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. Враховуючи за-
значене, Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та стат-
ті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та стат-

ті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень та від-
сутністю у національному законодавстві ефективного засобу юридичного за-
хисту;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

Чи має право декларант після 
закінчення періоду одноразового 
(спеціального) добровільного 
декларування внести доповнення 
до одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації, яка була 
подана до 01 березня 2023 року?

Відповідно до п.п. 6.3 п. 6 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положен-
ня» Податкового кодексу України (далі — Кодекс) у період проведення одно-
разового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозді-
лу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу декларант має право уточ-
нити інформацію, зазначену у попередньо поданій одноразовій (спеціальній) 
добровільній декларації, виключно шляхом подання нової одноразової (спеці-
альної) добровільної декларації у порядку, визначеному підрозділом 94 розді-
лу ХХ «Перехідні положення» Кодексу. При цьому попередньо подана одно-
разова (спеціальна) добровільна декларація, інформація з якої уточнюється, 
вважається анульованою. Після завершення періоду проведення одноразово-
го (спеціального) добровільного декларування платник податків має право по-
дати уточнюючий розрахунок до раніше поданої одноразової (спеціальної) до-
бровільної декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 94 роз-
ділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Таким чином, уточнююча декларація після завершення періоду проведен-
ня кампанії декларування подається за умови подання декларантом звітної (но-
вої звітної) декларації до строку закінчення зазначеного декларування та отри-
мання за результатами проведеної камеральної перевірки повідомлення, а от-
же, подання уточнюючої декларації після закінчення періоду кампанії деклару-
вання з будь-яких інших підстав положеннями підрозділу 94 розділу ХХ «Пере-
хідні положення» Кодексу не передбачено.

Чи вважається сума збору з одноразового (спеціального) добровільного де-
кларування, яка визначена декларантом у поданій одноразовій декларації, узго-
дженою?

Відповідно до п. 11 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодек-
су сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, ви-
значена в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, вважається узго-
дженою.

Департамент оподаткування фізичних осіб  
Державної податкової служби

КОРИСНО ЗНАТИ

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Сауленка О. Ф. 

Підозрюваний Сауленко Олександр Федорович, 09.05.1962 р.н., зареєстрований за адресою: 
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Верещагіна,  буд. 18, кв. 25, фактично проживаючий за адре-
сою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Новопетрівка, вул. Пушкіна, буд. 8, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 276, 290-291, 2975 Кримінального процесуального кодексу України, Вам 
необхідно з’явитися 29.11.2022, 30.11.2022 о 09 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному 
провадженні № 22022000000000574 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних право-
порушень, 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 відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення 
обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні до слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управ-
ління СБ України Риженка Володимира 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, передбаче-
ні ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошо-
ве стягнення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Ступін Андрій Олександрович, 22.07.1971 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Ста-
робільський (Міловський) район, смт. Мілове, вул. Калінова, буд. 5, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України Вам необхідно з’явитися 30.11.2022 об 11:00 
год., 01.12.2022 об 11:00 год., 02.12.2022 об 11:00 год. до Луган-
ської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кам’янське, вул. Москворецька, 19, для вручення Вам письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні 
№ 22022060000000114 від 17.06.2022, допиту в якості підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні. 

Начальник Міловського відділу Старобільської  
окружної прокуратури Луганської області Наталія ЗИСКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Повідомляємо Вам, що 29.11.2022 спеціаль-
не досудове розслідування кримінального про-
вадження № 12022080000000335 від 26.04.2022 
стосовно підозрюваної у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, 
ч. 5 ст. 111-1 та ч. 6 ст. 111-1 КК України: Ро-
маніченко (Федориної) Наталі Олександрів-
ни, 26.05.1993 р.н. буде завершено, а зібрані 
під час розслідування докази є достатніми для 
складання обвинувального акта.

Відповідно до вимог ст. ст. 283, 290 КПК 
України з 29.11.2022 Вам надається доступ до 
матеріалів досудового розслідування кримі-
нального провадження № 12022080000000335 
у слідчого ГСУ СБУ Буханенко А. О. (м. Київ, 
провулок Аскольдів, 3А, каб. № 446, т. 093-705-
87-13) у період часу з 9:00 до 18:00.
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оголошення

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Нечухра-
ного Олексія Івановича, 16.08.1978 р.н., уродженця м. Житоми-
ра, громадянина України, зареєстрованого за адресою АР Крим, 
Сакський район, с. Вітине, військове містечко №189, останнє ві-
доме місце проживання Російська Федерація, Приморський край, 
Октябрьський район, с. Галенки, вул. Комарова, буд. 159, кв. 25, 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні №296/5549/22 
1-кп/296/749/22 за ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України, в підго-
товче судове засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., 
яке призначено на 02 грудня 2022 року на 10 год. 30 хв., в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою 
м.Житомир, майдан Соборний,1, каб.106.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Глянце-
ва Андрія Валерійовича, 09.04.1975 р.н., уродженця смт. Мико-
лаївка Слов’янського району Донецької області, зареєстровано-
го за адресою вул. Торська (колишня назва вул. Комунарів),34, 
кв. 157, м. Слов’янськ, Донецької області, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні №296/1681/21 1-кп/296/41/22 за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судове засідання під го-
ловуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 06 грудня 
2022р. на 10 год. 00 хв. та на 16 грудня 2022р. на 10 год. 00 хв., 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою м. Житомир, майдан Соборний,1, каб.106.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.11.2022 у справі  
№ 991/5285/22 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42019000000000780 від 05.04.2019 стосовно Бабаєва Юхан-
нана Альбертовича, 01 грудня 1986 року народження, уродженця м. Донецьк, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 24, останнє відо-
ме місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 24, який підозрюється у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357,  ч. 3 ст. 358,  
ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Детектив НАБУ Дмитро КРИВОВ’ЯЗ  
(тел. +38(044)364-42-99

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1) пере-
буває кримінальне провадження № 42022132600000048 (номер провадження 1-кп/569/1655/22, справа 
569/16277/22) про обвинувачення Герасимова Олега Едуардовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. -

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Яковлєв Дмитро Вікторович викликає обвинува-
ченого Герасимова Олега Едуардовича, 28.11.1979 р.н., уродженця смт. Станиця-Луганська Щастинсько-
го району Луганської області, який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, Щастин-
ський район, Станиця-Луганська територіальна громада, смт. Станиця-Луганська, вул. Чехова, буд. 34, у су-
дове засідання, яке визначено судом на такі дати: 13 грудня 2022 року о 10 год. 00 хв., 22 грудня 2022 року 
о 10 год. 00 хв., 11 січня 2022 року о 10 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду  
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1).

Повідомлення по справі (у порядку спеціального судового провадження)
Корольовський районний суд м. Житомира повідомляє Сіткіна Ігоря Петровича, 07.12.1961р.н., уродженця м. Макіївка Доне-

цької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою Донецька обл., м. Макіївка, вул. Давиденка, 194, кв. 6, як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні №296/4177/22, 1-кп/296/681/22 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, про те що вироком 
Корольовського районного суду м. Житомира від 22.11.2022 Сіткіна Ігоря Петровича визнано винним у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України та призначено йому покарання:

- за ч. 1 ст. 258-3 КК України у виді 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю за-
судженого;

- за ч. 2 ст. 260 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно, за сукупністю зло-

чинів, призначено покарання у виді 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засу-
дженого.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд  
м. Житомира протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя С. В. Франчук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Венгура Антон Олександрович, 26 квітня 1996 року народжен-
ня у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні за № 42017130610000022 від 11.01.2017 ро-
ку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Криміналь-
ного кодексу України, а саме самовільному залишенні військової частини або місця 
служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин тривалістю по-
над один місяць.

Громадянин України Аралова Олена Іванівна, 01 листопада 1983 року народження 
у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про пі-
дозру у кримінальному провадженні № 42017130610000113 внесеного 10.03.2017 ро-
ку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Криміналь-
ного кодексу України, а саме дезертирстві.

Громадянин України Пераківський Віталій Миколайович, 16 квітня 1978 року наро-
дження, у відповідності до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру у кримінальному провадженні № 42016130610000369 від 09 вересня 
2016 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кри-
мінального кодексу України, а саме самовільному залишенні військової частини або 
місця служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин вчинені в 
умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Громадянин України Полозов Олександр Сергійович, 28.04.1975 року народження, 
02.06.1993 року народження, Вам повідомляється про підозру у кримінальному про-
вадженні № 42015130610000067 внесеного 20 лютого 2015 року у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу Украї-
ни, а саме дезертирстві.

Громадянин України Романенко Валентин Євгенович, 18 квітня 1988 ро-
ку народження, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні 
№ 420141300610000046 від 22.07.2014 року у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 407 Кримінального кодексу України, а саме самовільному 
залишенні військової частини або місця служби, а також нез’явленні вчасно на служ-
бу без поважних причин тривалістю понад десять діб.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 01, 02 та 03 грудня 
2022 року на 09:00 год. до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродо-
нецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Краматорську (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52) для вручення вам пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту в якості пі-
дозрюваного та здійснення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні в 
якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодексу України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. За-

поріжжя від 23.11.2022 надано дозвіл на проведення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022080000002236 від 15.11.2022 відносно Милосердова Во-
лодимира Володимировича, 16.11.1963 р.н., який підозрюється 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення  

спеціального досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. За-

поріжжя від 23.11.2022 надано дозвіл на проведення спеціаль-
ного досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22022080000002237 від 15.11.2022 відносно Житнікова Олек-
сія Анатолійовича, 29.06.1974 р.н., який підозрюється у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 
КК України.

Повістка про виклик обвинуваченого 
Суворівський районний суд м. Одеса викликає обвинуваченого 

Гаврилюка Олега Володимировича, 30.04.1966 року народження, 
громадянина України, (зареєстрований та проживаючий за адре-
сою: Херсонська область, Каховський район, місто Каховка, вул. 
Набережна, 3, кв. 14) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, для участі у підготовчо-
му судовому засіданні, у кримінальному провадженні, зареєстро-
ваному 27.04.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 
№ 22022230000000351.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Суво-
рівського районного суду м. Одеса, за адресою: м. Одеса вул. 
Чорноморського козацтва б. 68, зал. № 10 під головуванням суд-
ді Деркачова О. В. 1 грудня 2022 року об 11.00 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за відсутністю підозрюваного.

Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик, ви-
кладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуального кодек-
су України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Курінний Анатолій Володимирович, 
24.04.1959 року народження, зареєстрований за адресою: вул. 
Орджоникідзе, 8, кв. 2, м. Донецьк, відповідно до вимог ст. ст. 
110-112, 133-135, 297-5 КПК України викликається о 09 год 00 
хв 30.11.2022 до Офісу Генерального прокурора (каб. № 320, 
вул. Борисоглібська, 18, м. Київ) до заступника начальника від-
ділу ОГП Гаркуші О.М. для отримання, у разі виконання вимог  
ст. 290 КПК України, копій обвинувального акту та реєстру мате-
ріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42016000000003672 від 24.11.2016.

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

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні 
— заступник начальника відділу Офісу Генерального  

прокурора О. Гаркуша тел. (044) 280-26-03

На підставі ст. ст. 134, 135 КПК України Голосіївський район-
ний суд м. Києва викликає Ковітіді Ольгу Федорівну, 07.05.1962 
року народження, останні відомі місця проживання: Автоном-
на Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Свободна, буд. 3  
кв. 91; Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вул. 
Фрунзе, буд. 3, кв. 26; Автономна Республіка Крим, місто Се-
вастополь, вул. Щербака, 8; останні відомі робочі адреси: Авто-
номна Республіка Крим, місто Сімферополь, пр-т Кірова, буд. 
13, каб. 263-264; Російська Федерація, м. Москва, вул. Вели-
ка Дмитрівка, 26, як особу, яка підозрюється у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 3  
ст. 436-2 КК України, для участі у розгляді клопотання про здій-
снення спеціального досудового розслідування, яке призначе-
но на 10 год. 00 хв. 28 листопада 2022 року за адресою: м. Київ,  
вул. Полковника Потєхіна, 14-А, зал № 34.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передба-
чені ст. 138 КПК України. Нагадуємо про обов’язковість зазда-
легідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. 139 
КПК України.

Слідчий суддя Шевченко Т. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 22 листопада 2022 року 

складено повідомлення про підозру Пономарьова Максима Васильовича, 10.07.1985 року народження, який 
підозрюється у добровільній участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, тобто у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Пономарьову Максиму Васильовичу, 10.07.1985 року народження, повідомляється, 

що відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 28,29,30 листо-
пада 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ Куп’янського РВП ГУНП України в Хар-
ківській області, за адресою: смт Великий Бурлук вул. Центральна буд. 55 для вручення Вам повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного у рамках кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221100001278 від 
11.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олександр ШАБАЛДАС

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що 22 листопада 2022 року 

складено повідомлення про підозру Хвалька Андрія Олександровича, 30.03.1992 року народження, який пі-
дозрюється у добровільній участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, тобто у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Хвальку Андрію Олександровичу, 30.03.1992 року народження, повідомляється, що 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України 28,29,30 листопада 
2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ Куп’янського РВП ГУНП України в Харківській 
області, за адресою: смт Великий Бурлук вул. Центральна буд. 55 для вручення Вам повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюваного у рамках кримінального про-
вадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221100001278 від 11.11.2022 за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олександр ШАБАЛДАС

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-

кає Таран Оксану Василівну 26.05.1985 року наро-
дження зареєстровану в смт. Марківка, квартал Мо-
лодіжний, буд. 2А, кв. 13 Старобільського району, Лу-
ганської області, обвинувачену в кримінальному про-
вадженні № 42022132580000023 від 07.04.2022 р за 
ст. ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2022 
року о 10:00 годин за адресою: 58001, м. Чернівці ву-
лиця Кафедральна 4 кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченої Таран Оксани Василівни в засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження остання вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Суддя Танасійчук Н. М.

Повістка про виклик до суду  
у кримінальному провадженні

Суддею Гречаною С. І. до Печерсько-
го районного суду міста Києва на 9 го-
дину 40 хвилин 29.11.2022 за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 15, ви-
кликається обвинувачений Проскурін 
Роман Вячеславович (проїзд. Стадіон-
ний, буд. 4/4, кв. 25, м. Харків) у спра-
ві: обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні № 62022000000000241 
від 05.05.2022 за обвинуваченням Про-
скуріна Р.В. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

Повідомлення про надання дозволу 
на здійснення спеціального  
досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Жовтнево-
го районного суду м. Запоріжжя від 
23.11.2022 надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні 
№22022000000000384 від 22.07.2022 
стосовно підозрюваного громадянина 
України Карпенко Олександра Олексі-
йовича, 15.11.1987 р.н. 

Окрім того, повідомляємо, що з вка-
заною ухвалою слідчого судді можливо 
ознайомитись на сайті Офісу Генераль-
ного прокурора.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
11.11.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022 

обґрунтовано повідомлення про підозру Поповцеву Павлу Миколайовичу, 20.09.1985 
р.н., уродженцю с. Велика Знам’янка, громадянину України, українцю, який зареє-
стрований за адресою: Запорізька область, с. Велика Знам’янка, вул. Центральна, 
буд. 9-а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК 
України — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних право-
охоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Поповцева Павла Миколайо-

вича, 20.09.1985 р.н., уродженця с. Велика Знам’янка, громадянина України, україн-
ця, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, с. Велика Знам’янка, вул. 
Центральна, буд. 9-а, для проведення слідчих дій за участю Вас як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, на 10 год. 00 хв. 
30.11.2022 та на 10 год.00хв. 01.12.2022 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області  
Олександр ОСИПОВ
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 24.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000575 від 25.10.2022 стосовно Стельмаченка Володимира 
Анатолійовича, 18 січня 1970 року народження, громадянина України, останнє відоме місце реєстрації та проживання: За-
порізька обл., м. Бердянськ, вул. Короленка, буд. 54, кв. 2, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Стельмаченка Володимира Анатолійовича  при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрюваний Стельмаченко Володимир Анатолійович, 18 січня 1970 року народження, громадянин України, останнє ві-

доме місце реєстрації та проживання: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Короленка, буд. 54, кв. 2, у відповідності до ст.ст. 
133,135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 30.11.2022 на 11 год. 00 хв. до слідчого слідчого управління ГУ СБ 
України у м. Києві та Київській області Борецької Н.С., за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 55/2, для отримання пові-
домлення про завершення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами досудового розслідуван-
ня, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22022000000000575 від 25.10.2022, в якому Ви є підозрюваним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна)  

ПАТ «Промінвестбанк»

Номери лотів: 1. G24N021542 - G24N021546;
2. G22N021536

Найменування активу/стислий опис активу 1. Легкові автомобілі Toyota Corolla та сигналізації  
до авто (за наявності) — 5 лотів;
2. Квартира, заг. пл. 72,9 кв.м (житл. пл. — 41,7 кв.м),  
за адресою: м. Київ, вул. Радунська, буд. 18-А, кв. 73, 
реєстровий номер 37558.

Місце проведення аукціону: https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону: 1. 02.12.2022;

2. 06.12.2022
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

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

Детальна інформація по лотам
(параметри, забезпечення, початкова ціна,  
правила участі в аукціоні):

1. www.fg.gov.ua/passport/52033
2. www.fg.gov.ua/passport/52034

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, ві-
домості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000212 від 16.04.2015 року віднос-
но Яковлева Олександра Вікторовича, 23.06.1986 року народження, обвинуваченого у вчинені кримінальних правопору-
шень, передбаченого ч.1 ст.263, ч. 2 ст. 294 КК України.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в підготовче судове засідання, яке призначено на 02.12.2022 року об 11 
год. 30 хв., потерпілих по вищезазначеній справі: 

- Лосінський Лука Леонідович, 19.07.1956 року народження, проживаючий: м. Одеса, вул. Нікітіна, 2;
- Іванова Любов Петрівна, 15.06.1956 року народження, зареєстрована: Одеська область, Білгород-Дністровський ра-

йон, смт.Затока, вул. Заріпова,63/1, проживаюча: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 29, кв. 8;
- Мамалига Маргарита Василівна, 15.07.1975 року народження, проживаюча: м. Одеса, вул. Балківська, 139, кв. 133;
- Горенко Євгенія Вікторівна, 19.11.1978 року народження, проживаюча: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 30;
- Яворський Анатолій Йосипович, 25.02.1926, проживає: м. Одеса, вул. Варненська, 17, кв.53;
- Яворська Олена Анатоліївна, 15.07.1973 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Варненська, 17, кв. 53;
- Жулькова Раїса Ігорівна, 01.03.1941 року народження, проживає: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 46, кв. 55;
- Бірюков Василь Михайлович, 01.06.1945 року народження, проживає: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мі-

зикевича, вул. Проектовна, 1, кв. 1/25;
- Бірюкова Людмила Іванівна, 23.11.1946 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Мал. Арнаутська, 88, кв. 7;
- Петрова Ірина Георгіївна, 17.06.1954 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Балківська, 193, кв.133;
- Рудиченко Валерій Валерійович, 12.12.1977 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7;
- Кошелюк Дмитро Олексійович, 30.10.1997 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 11;
- Законний представник потерпілого — Кошелюк Олексій Анатолійович, проживає: м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 11;
- Стреблянський Владислав Едуардович, 18.12.1991 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 86, кв. 30;
- Бєльський Сергій Ігорович, 20.08.1992 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 62, корп. 2, кв.53;
- Сташевський Петро Євсейович, 20.04.1937 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 57, кв. 60;
- Зезек Сергій Олександрович, 02.07.1986 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70, кімн. 120;
- Костантинова Олега В’ячеславовича, 11.01.1984 року народження, м. Одеса, пров. Гвоздичний, 3-А, кв. 16;
- Сягровець Микола Анатолійович, 01.09.1982 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Радісна,7, кв. 64;
- Коржова Олександра Васильовича, 25.09.1979 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Промислова, 22;
- Закревський Віталій Євгенович, 28.01.1974 року народження, проживає: Одеська область, м. Овідіополь, вул. Гагарі-

на, 37, кв. 1;
- Сітар Олексій Миколайович, 03.11.1987 року проживає: м. Одеса, пров. 2-й Розумовський, 3; 
-  Деркач Олексій Володимирович, 24.06.1983 року народження, проживає: м. Одеса, пр. Добровольського, 156, кв. 52;
- Кропко Віктор Васильович, 04.09.1967 року народження, проживаючого: м. Одеса, пр. Добровольського, 154, кв. 80;
- Андрєєв Вадим Вадимович, 08.04.1988 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Марш. Жукова, 14, кв. 152;
- Фучиджи Юрій Степанович, 14.11.1960 року народження, зареєстрований: Одеська область, Арцизький район, с. Ве-

ликий Кут, вул. Кутузова, 46;
- Тодоров Максим Сергійович, 14.07.1991 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 40, кв. 14;
- Сивова Марина Євгенівна, 15.05.1994 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 48/1, кв. 162;
- Згонник Олексій Васильович, 03.01.1981 року народження, проживає: м. Київ, проспект Науки, 96, кімн. 6;
- Карачинська Катерина Анатоліївна, 16.07.1980 року народження, проживає: м. Одеса, пров. Віце-адмірала Жукова, 4;
- Католіченко Павло Анатолійович, 21.07.1972 року народження, проживає: м. Одеса, вул. Церковна, 29, кв. 38;
- ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», м. Київ, вул. Володимирська, 46. Представник — Яковлева Катерина Євгенівна, 

проживає: м. Одеса, вул. Іц. Рабіна, 51, кв. 29;
- Полк патрульної служби ОМУ ГУМВС України в Одеській області, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70, представник — Кучер 

Сергій Володимирович, проживає: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 70;
- Обслуговуючий кооператив «Бізнес-центр «Ольвія», м. Одеса, провулок Віце-адмірала Жукова, 21/23, представник — 

Саранча Віталій Юрійович, проживає: Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, вул. Віноградна, 46;
- КП «Одеській обласний академічний російський драматичний театр», м. Одеса, вул. Грецька, 48, представник — Єргі-

єв Вадим Іванович, проживає: м. Одеса, пров. Ломаний, 6, кв. 25.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду, передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття на ви-

клик, передбачені статтею 139 КПК України.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал судових засідань № 107.

Суддя Ілля ЛОНСЬКИЙ

Повідомлення про підозру Каравічевій Наталі Олександрівні
Мелітопольським РУП ГУНП в Запорізькій області за погодженням із Мелітопольською окружною 

прокуратурою Запорізької області у кримінальному провадженні №12022082140000633 від 21.09.2022, 
відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України складено повідомлення про підозру 
Каравічевій Наталі Олександрівні, 05.06.1973 року народження, уродженці м.Запоріжжя, громадян-
ці України, та повідомлено про те, що остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч.3 ст.111-1 КК України — в умисних діях, спрямованих на впровадження 
громадянином України стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти.

Повістка про виклик
Громадянка України Каравічева Наталя Олександрівна, 05.06.1973 року народження, уродженка 

м.Запоріжжя, громадянка України, у відповідності до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 29.11.2022 на 10 годину 00 хвилин та 30.11.2022 на 10 годину 00 хвилин до начальника 
СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області у приміщення відділу поліції 
№2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 2, кабінет №32, для участі у проведенні слідчих дій — вручення оригіналу повідомлення про  
підозру за ч.3 ст.111-1 КК України, а також для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№12022082140000633 від 21.09.2022. Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки 
неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.  

Повідомлення про підозру Шкраміда Наталі Василівні
Мелітопольським РУП ГУНП в Запорізькій області за погодженням із Мелітопольською окружною 

прокуратурою Запорізької області у кримінальному провадженні №12022082140000649 від 26.09.2022, 
відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 111, 135, 276-278 КПК України складено повідомлення про підозру 
Шкраміда Наталі Василівні, 21.08.1959 року народження, уродженці с.Новоданилівка Якимівського ра-
йону Запорізької області, громадянці України, та повідомлено про те, що остання підозрюється у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.111-1 КК України — в умисних 
діях, спрямованих на впровадження громадянином України стандартів освіти держави-агресора у за-
кладах освіти.

Повістка про виклик
Громадянка України Шкраміда Наталя Василівна, 21.08.1959 року народження, уродженка с. Но-

воданилівка Якимівського району Запорізької області, громадянка України, у відповідності до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.11.2022 на 14 годину 00 хвилин та 30.11.2022 
на 14 годину 00 хвилин до начальника СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізь-
кій області у приміщення відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: 
Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 2, кабінет №32, для участі у проведенні слідчих дій — 
вручення оригіналу повідомлення про підозру за ч.3 ст.111-1 КК України, а також для допиту як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні №12022082140000649 від 26.09.2022. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 14.07.1960р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська область, 

Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тимчасово проживав за адресою: Одеська 
область, м. Чорноморськ, пр.-т. Миру, 15-6, кв.15, необхідно з’явитися в судове засідання, яке від-
будеться 02.12.2022 об 11 год. 00 хв., 14.12.2022 об 11 год. 00 хв., 22.12.2022 об 11 год. 00 хв., за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального  

досудового розслідування стосовно підозрюваного Коваля В. С.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.11.2022 (справа № 712/9833/22, прова-

дження № 1-кс/712/4320/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 62022100140000104 від 09.11.2022 стосовно Коваля Василя Сергійовича, 12.02.1984 р.н., пі-
дозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Коваля В. С. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Коваль Василь Сергійович, 12.02.1984 р.н., у відповідності до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 01.12.2022 о 10:00, 02.12.2022 о 10:00, 03.12.2022 о 10:00 до Четвертого слідчого відділу 
ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17 (каб. 401), для участі у допиті як підо-
зрюваного та проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022100140000104 від 09.11.2022 
за ч. 7 ст. 111-1 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручені повідомлення про завершен-
ня досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття за-
значені у ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу ТУ ДБР у місті Києві Олександр КРИНІН

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про завершення досудового розслідування 

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Мацак Володимир Іванович, 12.11.1957р.н., про 
те, що 26.11.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000698 
від 27.05.2022, за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК 
України, — завершено. Підозрюваний має право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 
у період з 10.00 до 18.00 кожного дня з 26 по 29 листопада 2022 року у приміщенні за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України сторона захисту має відкрити сторо-
ні обвинувачення наявні матеріали, які планує використовувати як докази у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Мацака Володимира Івановича, 12.11.1957р.н., заре-

єстрованого за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Мала Михайлівка, вул. 50 років Пере-
моги, буд. 43, для вручення в порядку ст. 293 КПК України обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні № 22022080000000698 від 27.05.2022, на 09год.00хв. 
30.11.2022 у кабінет № 111 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62.

Оголошення № 7 
про результати проведення конкурсу з придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9-А.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Омельченко Сергій Васильович,  

Пастернак Оксана Любомирівна (тлф. (044) 249-27-23);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса вебсайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 6 від 18.10.2022.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 11.11.2022 о 12:00 год за адресою: 03151, м. Київ, вул. Святослава  

Хороброго, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
5.1. За лотом № 1 — визнано переможцем ФО Ковальчука Юрія Євгенійовича (ІПН 3028819639).
Заступник голови конкурсної комісії Олександр БІЛОУС 23.11.2022

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Кузнецов Костянтин Васильович інформую вас, що підготовче судове засідання у кримінальному про-

вадженні № 12022270340002663 від 04.06.2022  за обвинуваченням вас у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, призначено 01.12.2022 на 10:00 год. в Чернігівському районному суді Чернігівської 
області під головуванням судді Хоменко Л. В.

Адреса розташування суду: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
Ваша явка до суду як обвинуваченого є обов’язковою.
У разі неможливості прибути до суду за викликом у зазначений у повістці час ви зобов’язані заздалегідь повідомити 

про неможливість прибуття. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст. ст. 138, 139 Кри-
мінального процесуального кодексу України.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Кузнецов Констатин Васильевич, информирую вас, что подготовительное судебное заседание по уголов-

ному производству № 12022270340002663 от 04.06.2022 по обвинению вас в совершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, назначено 01.12.2022 на 10:00 ч. в Черниговском районном суде Чернигов-
ской области под председательством судьи Хоменко Л. В.

Адрес расположения суда: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.
Ваша явка в суд в качестве обвиняемого обязательна.
В случае невозможности прибыть в суд по вызову в указанное в повестке время вы обязаны заранее сообщить о не-

возможности явки. Уважительные причины и последствия неприбытия лица по вызову изложены в ст.ст. 138, 139 Уго-
ловного процессуального кодекса Украины.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення про виклик до суду
Васильківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє 

обвинуваченого Ізотова Дмитра Володимировича, 31.01.1990 року на-
родження, що підготовче судове засідання по кримінальному прова-
дженню №12022131530000012 від 06.01.2022 року за його обвинува-
ченням за ч. 3 ст. 185 КК України відбудеться 02 грудня 2022 року о 13 
годині 00 хвилин у залі судового засідання Васильківського районного 
суду Дніпропетровської області по вул. Спортивній, буд. 23, в сел. Ва-
сильківка під головуванням судді Битяка І. Г. (телефон +380667278734).

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

Оголошення про виклик до суду
Васильківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє 

обвинуваченого Аксененка Сергія Васильовича, 06.09.1987 року наро-
дження, що підготовче судове засідання по кримінальному проваджен-
ню №12022131530000007 від 04.01.2022 року за його обвинуваченням 
за ч. 3 ст. 185 КК України відбудеться 02 грудня 2022 року о 13 годині 30 
хвилин у залі судового засідання Васильківського районного суду Дні-
пропетровської області по вул. Спортивній, буд. 23, в сел. Васильківка 
під головуванням судді Битяка І. Г. (телефон +380667278734).

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

Оголошення про виклик до суду
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 

кримінальному провадженню №1-кп/185/773/22, справа №185/8815/22 
за обвинуваченням Радько Євгенії Миколаївни у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, 
Дніпропетровська область.

Обвинувачена Радько Євгенія Миколаївна викликається для участі в 
підготовчому судовому засіданні, призначеному на 12 грудня 2022 ро-
ку о 10.00 год., у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається 
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Ю. А. Мельник
Оголошення про виклик до суду

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає 
в підготовче судове засідання в якості обвинувачених по кримінальному 
провадженню № 12022130000000011 наступних осіб:

— Перепьолкіна Павла Юрійовича, 11.06.1966 р.н., який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: кв. Дружби народів, буд. 24, кв. 97, м. Лиси-
чанськ Луганської області, обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, 
ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України;

— Васильєва Віктора Анатолійовича, 13.06.1965 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: кв. Східний, буд. 28, кв. 61, м. Лисичанськ 
Луганської області, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4  
ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України;

— Дівенка Артура Володимировича, 21.04.1986 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: вул. Кафтанова, буд. 95, м. Лисичанськ 
Луганської області, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 
ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.438 КК України;

— Бодрова Олександра Андрійовича, 02.06.1983 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: вул. Зелена, буд. 50, м. Лисичанськ Лу-
ганської області, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 
ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Підготовче судове засідання призначено на 09.00 год 06 грудня 2022 
року в приміщенні Петропавлівського районного суду за адресою:  
смт Петропавлівка, Дніпропетровська область, вул. Героїв України, 
буд. 74-а, каб. 7. 

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Курочкіна О. М.
Оголошення про виклик до суду 

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Цезаря 
Юлія-Галарьірогайлальірозр Ілліча, 27 вересня 1991 року народжен-
ня, який народився у м. Ростов-на-Дону Ростовської області Російської 
Федерації, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Меотиди, 21/43, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, 
ч. 2 ст. 15 п. 14 ч. 2 ст. 115 КК України, у підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 201/8595/22 (пр. № 1-кп/201/862/2022), 
відомості про яке 28 липня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 12020050790001071, яке призначено на 12.00 
годину 06 грудня 2022 року.

Справа буде розглядатись в приміщенні Жовтневого районного суду 
м. Дніпропетровська, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Па-
торжинського, б. 18А, каб. № 10, під головуванням судді Шелестова К. О.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інфор мації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційно-
му вебсайті суду обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної 
причини більш як два рази) обвинуваченим, який оголошений у міжна-
родний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово оку-
пованій території України, території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеці-
ального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська 

(49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 17.11.2022 року ухвалено 
відкласти судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022050030000186 від 
18.04.2022 року, за обвинуваченням Волошина Артема Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України (справа № 199/5157/22) на 11.00 годину 12.12.2022 року. 

Обвинувачений Волошин А. А., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Маріупольський район, смт Нікольське, вул. Ярослава Му-
дрого, б. 171, може отримати копію ухвали про призначення судового 
розгляду в суді або ознайомитися з її змістом в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень (пошук за номером справи). 

Головуючий суддя — Н. В. Машкіна

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Полтава          26 листопада 2022 року
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Тери-

торіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Полтаві, Кириченко Сергій Анатолійович, розглянувши матеріа-
ли кримінального провадження № 42022171690000048 від 26.06.2022 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК 
України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчи-
ненні кримінального правопорушення відповідно до ст. ст. 2, 9, 36, 42, 
111, 112, 276, 277, 278 КПК України, — 

ПОВІДОМИВ:
 Шатохіну Віталію Олександровичу, 11.05.2001 року народження, уро-

дженцю м. Курськ Курської області Російської Федерації, громадяни-
ну України, військовослужбовцю за контрактом, курсанту 3 курсу Інсти-
туту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Націо-
нального юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, проживаючо-
го за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна,  
буд. 412, кв. 89, про те, що він підозрюється у нез’явленні до місця служ-
би з відпустки з метою ухилитися від військової служби, вчиненого в 
умовах воєнного стану, тобто у кримінальному правопорушенні, перед-
баченому ч. 4 ст. 408 КК України. 

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначе-
ні зокрема ст. 42 КПК України, ст. ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посилан-
ням: 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  підозрю-

ваний Шатохін Віталій Олександрович, 11.05.2001 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь,  
вул. Інтеркультурна, буд. 412, кв. 89, на 30.11.2022 о 12:00, на 01.12.2022 
о 12:00, на 02.12.2022 о 12:00 до слідчого першого слідчого відділу (з 
дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державно-
го бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за адресою: Пол-
тавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 37, для отримання 
письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального право-
порушення у кримінальному провадженні №42022171690000048 від 
24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, допиту як підозрюваного, а також 
проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримі-
нальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст. ст. 128, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування при-
воду та здійснення спеціального досудового розслідування.

Телефон для зв’язку: +380997884715
Слідчий першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві 

підполковник Державного бюро розслідувань Сергій КИРИЧЕНКО

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

ючи Закон України від 22.05.2022 №2263-IX та постанову Верховної Ради 
України від 27.01.2015 №129-VIII,  повідомляю, що у кримінальному прова-
дженні, внесеному до ЄРДР 25.10.2022 за № 42022000000001493 за озна-
ками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111,  
ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України, складено письмове повідомлення про 
підозру, згідно з яким громадянин України Жуков Олександр Вікторович, 
24.11.1991 р.н., уродженець м. Алчевська Луганської області, зареєстрова-
ний та проживаючий за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Су-
ворова, 18, підозрюється у вчиненні державної зради, тобто діянні, умис-
но вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіаль-
ній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економіч-
ній та інформаційній безпеці України, а саме переході на бік ворога в пе-
ріод збройного конфлікту, вчиненого в умовах воєнного стану; в участі у ді-
яльності, не передбаченій законом збройного формування; у добровільній 
участі громадянина України в незаконному збройному формуванні, створе-
ному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Жуков Олександр Вікторович, 24.11.1991 р.н., уродже-

нець м. Алчевська Луганської області, зареєстрований та проживаючий за 
адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Суворова, 18, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, За-
кону України від 22.05.2022 №2263-IX, постанови Верховної Ради України 
від 27.01.2015 №129-VIII, Вам необхідно з’явитися 01, 02 та 03 грудня 2022 
року о 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управ-
ління Національної поліції України Когутка В. С. (роб. тел. 044-363-19-42,  
каб. № 23, приміщення Головного слідчого управління, що знаходиться за 
адресою вул. Богомольця, 10 у місті Києві) для допиту в якості підозрюва-
ного у кримінальному провадженні № 42022000000001493 від 25.10.2022. 

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

Перелік службових посвідчень та персональних жетонів діючих та колишніх  
працівників Національного антикорупційного бюро України,  

які вважаються недійсними
Персональний жетон № 672 Талько Л.В.

Службове посвідчення № 971 Талько Л.В.

Персональний жетон № 484  Паутов В.О.

Службове посвідчення № 1521 Паутов В.О.
Персональний жетон № 742 Голотвяниця І.К.
Службове посвідчення № 1364 Голотвяниця І.К.

Персональний жетон № 852 Дронговський В.М.

Службове посвідчення № 450 Дронговський В.М.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі 

головуючого судді: Федорова О. В. суддів: Шкодіна Я. В., Задорожної Л. І. 
надійшов обвинувальний акт із реєстром матеріалів досудового розслі-
дування (справа № 991/6462/21, провадження №1-кп/991/52/21) у кри-
мінальному провадженні № 42014200350000045 від 18 листопада 2014 
року за обвинуваченням Квіреля (Шилкова) Андрія Олександровича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 26.01.2022 року поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Квіреля (Шилкова) Андрія Олексан-
дровича, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Ухвалою суду від 
16.02.2022 вказане кримінальне провадження призначено до судового 
розгляду.

У зв’язку з чим викликається Квірель (Шилков) Андрій Олександро-
вич, 11 лютого 1982 року народження, громадянин України, уродженець 
м. Охтирка Сумської області, який зареєстрований за адресою: Сумська 
область, м. Охтирка, пров. Штагера, 14, який обвинувачується у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 
КК України, в судові засідання, які відбудуться 14.12.2022 о 8:00 год., 
18.01.2023 о 12:00 год., 01.02.2023 о 08:00 год., 01.03.2023 о 08:00 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пе-
ремоги, 41), головуючий суддя: Федоров О. В., судді: Шкодін Я. В., За-
дорожна Л. І.

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

Оголошення про виклик до суду 
У провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного су-

ду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні  
№ 42015000000001955, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 18.09.2015, за обвинуваченням Агафонова Володимира Ва-
лерійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

03.08.2022 прийняте рішення про здійснення спеціального судового 
провадження стосовно Агафонова Володимира Валерійовича; повістки 
про виклик обвинуваченого Агафонова В. В. та інформацію про проце-
суальні документи надсилати та публікувати відповідно до вимог ст. 323 
КПК України.

Вищий антикорупційний суд у порядку ч. 8 ст. 135, ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликає в судові засідання Агафонова Володимира Валерійо-
вича, 07.06.1970, по справі за обвинуваченням Агафонова Володими-
ра Валерійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, 
ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, які відбуватимуться у приміщенні Ви-
щого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, 
зал с/з № 4. Судові засідання призначені на: 05.12.2022 на 11 год. 30 хв., 
07.12.2022 на 15 год. 00 хв., 13.12.2022 на 15 год. 00 хв., 15.12.2022 на 
08 год. 15 хв., 20.12.2022 на 13 год. 00 хв., 22.12.2022 на 10 год. 30 хв., 
23.12.2022 на 08 год. 15 хв., 27.12.2022 на 08 год. 15 хв., 29.12.2022 на 
08 год. 15 хв.

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

Головуючий суддя Віра МИХАЙЛЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Обвинувачений Мануйленко Володимир Іго-
рович, 06.03.1998 року народження, відповідно 
до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання на  10 год. 00 хв. 01 груд-
ня 2022 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 311, головуючий — суддя 
Порозова І. Ю.) для проведення підготовчого су-
дового засідання у кримінальному провадженні 
№ 22022240000000071 від 05.05.2022 по обвину-
ваченню Мануйленка В. І. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК 
України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Водянов Роман Михайло-
вич, 25.11.1982 року народження, відповідно до  
ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 
12 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, 4 поверх, каб. № 411, головую-
чий суддя Трембач О. Л.), тел. (0382) 70-27-54, для 
проведення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні №22022240000000077 
відносно Водянова Романа Михайловича за ч. 3  
ст. 110 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Приватний нотаріус Звенигород-

ського району нотаріального окру-

гу Черкаської області Білоус В. П. 

повідомляє спадкоємців померлої  

24.10.2021 року Чалої Марії Іванів-

ни про заведення до її майна спадко-

вої справи та викликає її спадкоєм-

ців для оформлення спадщини. Кон-

тактні дані: 20603, Черкаська область,  

Звенигородський район, місто Шпо-

ла, вулиця Героїв Крут, 10, оф. 3. Тел.: 

0972627860.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 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 -2..+3 -2..+3
Сумська -2..+3 -2..+3 Дніпропетровська -1..+4 +1..+6
Закарпатська +2..-3 +1..+6 Одеська -2..+3 +2..+7
Рівненська -2..+3 -2..+3 Миколаївська -1..+4 -1..+4
Львівська +2..-3 +2..-3 Херсонська 0..+5 +2..+7
Івано-Франківська +2..-3 +2..-3 Запорізька 0..+5 +2..+7
Волинська -2..+3 -2..+3 Харківська -2..+3 0..+5
Хмельницька -2..+3 -2..+3 Донецька 1..+4 +1..+6
Чернівецька +2..-3 +2..-3 Луганська -2..+3 -2..+3
Тернопільська -2..+3 -2..+3 Крим -1..+4 +3..+8
Вінницька +2..-3 -1..+4 Київ -1..+1 -1..+1

Укргiдрометцентр

Наша культура — це наша зброя 
ПОПРИ ВІЙНУ. Міжнародний кінофестиваль етнографічних фільмів «ОКО» завершився  
у польському місті Торуні й назвав переможців, серед яких українська стрічка

Людмила 
ОЛТАРЖЕВСЬКА 

для «Урядового кур’єра» 

Третя едиція етнокіно-
фесту  «ОКО» пройшла 

цьогоріч усупереч війні під 
офіційним гаслом «Святкуй 
життя!» і завдяки підтримці 
престижного міжнародного 
Camerimage Festival, який 
проходив вже втридцяте.

Міжнародний кінофест ро-
дом з України показав широ-
кому представництву інозем-
ної кіноспільноти 34 стрічки: 
вісім повнометражних і 16 ко-
роткометражних конкурсних 
фільмів з 22 країн, а також 
десять фільмів-спецпоказів 
українського кіно. 

Цього року оргкомітет 
отримав рекордну 1171 заяв-
ку зі 104 країн. На показах кі-
нофесту з унікальним форма-
том етнографічного й антро-
пологічного документального 
кіно в залі можна було бачи-
ти здебільшого фестивально-
го глядача, мабуть, з усіх час-
тин нашої планети, як і самі 
фільми «ОКО», що розповіда-
ли про ці незбагнені світи. 

Засновниця, директорка і 
продюсерка форуму Тетя-
на Станєва та програмна ди-
ректорка Олена Рубашев-
ська вперше на кінофестива-
лі приймали  майже всіх ре-
жисерів чи продюсерів (на-
віть з далекої Бразилії), які 
з’їхалися в середньовічний і 
немов створений для  фести-
валів Торунь.  Уперше, адже 
«ОКО» пощастило народити-
ся в рік початку пандемії, а на 
триріччя гримнула війна. 

Член журі Себастьян Май-
сторович з Австрії, експерт 
із цифрової історії  й співзас-
новник громадської ініціати-
ви Save Ukrainian Heritage 
Online — SUCHO, яка під-
тримує цифрове збережен-
ня української культурної 
спадщини, поділився висно-
вками щодо «ОКО»: «Протя-
гом останнього тижня ми ді-
зналися про величезні викли-
ки, які ви, українці, подолали, 
щоб цей фестиваль відбувся. 
Пристрасть і любов до людей, 
культури та кіно, які ви де-
монструєте нам щодня на тлі 
війни й агресії, перетворили 
цей фестиваль на свято жит-
тя. Думаю, що можу говорити 
від імені всіх кінематографіс-
тів, глядачів і членів журі: ми 
відчуваємо привілей і честь, 
що ви запросили нас святку-

вати життя разом з вами. Од-
нак навіть святкуючи його 
тут, знаємо, що життя склад-
не і багатовимірне. Підбірка 
фільмів, яку ми як члени жу-
рі мали честь оцінювати на 

цьому фестивалі, охопила усі 
виміри того, що означає бути 
людиною. Пристрасть і лю-
бов, сім’я і громада, спадщи-
на і гордість, але також горе 
і втрати, самотність та ізоля-

ція, руйнування і несправед-
ливість. Усі фільми конкур-
су в унікальний спосіб розпо-
відали про те, як люди щодня  
долають ці складнощі життя 
через свої громади, оточення 
і самих себе».

Переможцем конкурсу по-
вного метра став фільм «Я — 
Шансе» бельгійського режи-
сера Марка-Анрі Вайнбер-
га. Член журі повнометраж-
ного конкурсу режисер і сце-
нарист Арнольд ван Брюгген 
з Нідерландів прокоменту-
вав це рішення: «Це був ще 
один тиждень війни в Укра-
їні, страшний тиждень з без-
перервними ракетними об-
стрілами, але «ОКО» пере-
бувало тут зі своєю місією: 
наша культура — це наша 
зброя. Ми переглянули ві-
сім повнометражних фільмів 
у конкурсі, й це була справ-
жня подорож. Що ми побачи-
ли? Величезну самовіддачу 
документалістів, які занурю-
ються у світ, культуру, суб-
культуру, а іноді витрачають 
десятиріччя життя на доку-
ментування, щоб розповісти 
людські історії, перенести 
щоденні виклики або майже 
нечувані місця та конфлікти 
в наш кінематограф. Є бага-
то причин, чому ми визначи-
лися з остаточним перемож-
цем: документальна якість 
роботи, ритм монтажу, кіне-
матографічність, близькість 
до своїх героїв. Але для жу-
рі було важливим об’єктивне 
ставлення до війни в Украї-
ні. Поза конкурсом ми поба-
чили неймовірний україн-
ський фільм «Терикони» Та-

раса Томенка — докумен-
тальну стрічку,  зняту в тоді 
сірій зоні Донбасу. Це історія 
про життя дітей, чия культу-
ра стала жертвою агресивної 
колоніальної імперії, яку ми 
всі дуже добре знаємо. І ось 
ці діти гралися і жили на руї-
нах міста і свого зруйновано-
го життя. Це те, що ми поба-
чили і в призерові — неймо-
вірно сильній історії з Афри-
ки». 

Переможцем конкур-
су короткометражних філь-
мів стала 22-хвилинна стріч-
ка «Дівчина-кочівниця» іран-
ської режисерки Рухолли 
Акбарі. 

«Обрати одного перемож-
ця з такої скарбниці стрічок 
було неймовірно складно, — 
розповідає член журі  Себас-
тьян Майсторович. —  Тому 
ми вирішили, що, крім філь-
му-переможця, відзначимо 
ще два фільми спеціальними 
номінаціями. Першу спеці-
альну відзнаку ми присудили 
стрічці «Зірка полину» укра-
їнської режисерки Аделіни 
Борець, який продемонстру-
вав силу коріння та наслід-
ки його знищення. Завдяки 
йому ми дізналися, що озна-
чає втратити не тільки свій 
дім і громаду, а навіть ґрунт. 
Другим відзначеним фільмом 
стала стрічка режисера із 
Франції Вільмарка Вала про 
Гаїті  «Хоробра». 

Переможці отримали гро-
шову винагороду обсягом  
40 000 гривень за найкращий 
повнометражний фільм та  
20 000 гривень — за коротко-
метражний.

Спеціальну відзнаку за фільм «Зірка полину» отримали Маріанна Кляйн, Богдан Борисенко, 
Аделіна Борець

Цьогоріч «Око» прихистила дружня Польща

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Беспечний Юрій Володимирович, 05.02.1976 року наро

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судо
ве засідання на  14 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року до Хмельницького міськ
районного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май
дану, 54, каб. 403, головуючий – суддя Навроцький В.А., конт.тел. (0382)  
657443) для проведення судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22019240000000040 за обвинуваченням Беспечного Ю.В. у вчиненні кри
мінального  правопорушення,   передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

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

Любіченковська А.Є., приватний нотаріус Запорізького міського но

таріального округу, повідомляє Гашенка Віктора Анатолійовича, Про

копчука Олега Івановича про заведення спад. справи після померло

го 11.10.2022 р. Гашенка Миколи Явдокимовича. Спадкоємцям пропо

ную звернутись до нотаріуса за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,  

буд. 148А, кв. 43, 44.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернів

ці викликає Булавінова Вадима Євгеновича, 
20 березня 1963 року народження, уроджен
ця м. Нижній Новгород, СРСР, робоча адреса:  
м. Москва, вул. Охотний ряд, 1, як обвину
ваченого за ч. 3 ст. 110 КК України по кримі
нальній справі № 727/10660/22.

Підготовче судове засідання відбудеть
ся 22.12.2022 року на 09:00 год. за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, ка
бінет № 1.

З моменту опублікування повістки про ви
клик обвинуваченого Булавінова Вадима Єв
геновича у засобах масової інформації за
гальнодержавної сфери розповсюдження 
останній вважається належним чином озна
йомленим з її змістом.

Суддя Калмикова Ю.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Депутат державної думи рф, громадя

нин рф Алтухов Сергій Вікторович (Алтухов 
Сергей Викторович), 23.02.1982 р.н., відпо
відно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід
но з’явитися 30 листопада (ноября) 2022 на 
12:00 в каб. №258 до слідчого відділу Управ
ління Служби безпеки України в Чернівецькій 
області (вул. Шевченка, 1А, м. Чернівці) тел. 
роб. (0372) 595440 в якості підозрюваного 
для вручення вам повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконан
ня вимог ст. 290 КПК України, вручення об
винувального акту та здійснення інших про
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022260000000110 від 22.11.2022.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Депутат державної думи рф, громадянин 

рф Альшевських Андрій Геннадійович (Аль
шевских Андрей Геннадьевич), 14.05.1972 р.н.,  
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необ
хідно з’явитися 30 листопада (ноября) 2022 на 
10:00 в каб. №258 до слідчого відділу Управ
ління Служби безпеки України в Чернівецькій 
області (вул. Шевченка, 1А, м. Чернівці) тел. 
роб. (0372) 595440 в якості підозрюваного 
для вручення вам повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе
редбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, виконан
ня вимог ст. 290 КПК України, вручення об
винувального акту та здійснення інших про
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22022260000000109 від 22.11.2022.

Поважні причини та наслідки неприбуття осо
би на виклик викладені  у ст.ст. 138, 139 Кримі
нального процесуального кодексу України.

Втрачений атестат та додаток до нього  

№ КВ 50084733, 12АН 481813, виданий ЗСШ № 93 м. Києва  

в червні 2018 року, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру  
на ім’я Балкового Олега Юрійовича за адресою:  

м. Кам’янське, вул. Менделеєва 426, Дніпропетровської області,  
вважати недійсним.
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