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Рівне тримається рівно
ВИСТОЇМО! В області відкривають пункти незламності та відновлюють електропостачання

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

23 листопада, в день повного 
блекауту, в Рівному від

крили 12 пунктів незламності, 
а електропостачання вдалося 
відновити для 70% споживачів. 
Утім, це не означає, що ситуа

ція стабілізувалася: обмежен
ня постачання електроенер
гії відбуваються за рішенням 
Укренерго у разі необхідності. 
А вона виникає доволі часто.

Однак жителі краю постій
но поінформовані про ситуацію. 
До честі влади, вона постійно 
тримає комунікацію через соц

мережі. А ще — через безпосе
редні зустрічі із представника
ми громад.

23 листопада, коли ворог ви
пустив чергову серію ракет по 
Україні, Рівненський міський 
голова Олександр Третяк та 
керівники підприємств критич
ної інфраструктури зустрілися 

з головами ОСББ в актовій залі 
однієї зі шкіл міста. Звісно, по
відомлення про це не були пу
блічними, їх поширювали че
рез відповідні групи. 

«Мами з дітками до трьох 
місяців можуть поселитися в 
міському пологовому будин
ку, де є світло, вода й тепло. 

З дітками понад три місяці — 
у дитсадках та міській дитя
чій лікарні. Інші наші лікарні 
зі зрозумілих причин поки що 
недоторканні, але вони пра
цюють на генераторах у штат
ному режимі, полікліні
ки — поки що у світло
вий день. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РІШІ СУНАК:
 «Ми підтримуватимемо 

Україну стільки, 
скільки буде потрібно. 

Ми збережемо або 
збільшимо нашу 

військову допомогу 
наступного року».

«Армія відновлення» 
працює в шести областях

ЗАЙНЯТІСТЬ. Понад 2000 безробітних залучено до виконан-
ня суспільно корисних робіт у шести областях у межах проєк-
ту «Армія відновлення». Про це повідомила заступник міністра 
економіки Тетяна Бережна.

«Регіональна влада активно організовує на місцях суспіль-
но корисні роботи, спрямовані на відновлення країни, і залучає 
до них дедалі більше безробітних. На сьогодні такі роботи про-
водять у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтав-
ській та Рівненській областях. Із грудня їх буде організовано у 
Волинській та Запорізькій областях. У суспільно корисних ро-
ботах задіяні люди, що втратили роботу. Вони перейшли у ста-
тус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких ро-
біт щонайменше 6700 гривень. Держава виплатила їм уже 8,5 
мільйона гривень», — розповіла посадовець.

Найчастіше людей залучають до заготівлі дров для населен-
ня, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування під-
вальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під 
укриття, ремонтно-відновлювальних робіт тощо.

68 899 злочинів
агресії та воєнних злочинів 
задокументовано з початку 

повномасштабної війни, 
повідомляє пресслужба Офісу 

Генерального прокурора 

ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА. У Києві відбулася міжнародна зустріч  
International Summit оn Food Security

Українське 
зерно здатне 
нагодувати світ

Прем’єр-міністр Великої Британії про те, що політика 
колишніх прем’єрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс  
не змінюватиметься
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ЗВИТЯГА

Радник глави Офісу Президента 
Михайло Подоляк розповідає 
Укрінформу не лише про те, що 
сталося сьогодні, а й про те, що буде 
важливим завтра

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Чоловік Тетяни Коршевнюк 
загинув у бою, а вона захищає 
майбутнє України, створюючи 
унікальні підручники  
для Нової української школи 7 

ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про 
матеріали і предмети, 
призначені для 
контакту з харчовими 
продуктами»

3



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

європейський суд з прав людини та україна

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

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

СПРАВА «ВОЛОЖАНІН ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE VOLOZHANIN AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заяви № 8810/21 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція), що тривалість кримінальних проваджень у 
їхніх справах була несумісною із вимогою «розумного строку» та на відсутність у них 
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. 

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінальних проваджень у 
цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявни-
ків не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, і кон-
статував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень та відсутністю 
у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту;

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

ми, 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 розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ДЕМИДЕЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF DEMIDETSKIY v. UKRAINE)

(Заява № 50829/09)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

У липні 2005 року заявника протягом трьох діб тримали у відділі міліції, де, згідно 
з твердженнями заявника, різні працівники міліції жорстоко з ним поводилися з ме-
тою змусити заявника зізнатися у злочинах, у вчиненні яких його підозрювали. У ме-
дичних документах було  зафіксовано наявність різних ушкоджень на тілі заявника.

У період із серпня 2005 року до червня 2017 року проводилися численні повтор-
ні розслідування поданих заявником скарг на жорстоке поводження працівників мі-
ліції. Національні суди критикували розслідування у зв’язку з тим, що прокуратура 
не встановила причину виникнення тілесних ушкоджень заявника. Зрештою, поста-
новою, яка не оскаржувалася, прокуратура закрила провадження, встановивши, що 
хоча описані у відповідних медичних документах тілесні ушкодження заявника мо-
гли утворитися у період коли він знаходився у відділі міліції, не існувало доказів на-
несення їх працівниками міліції, на твердженнях яких, головним чином, ґрунтував-
ся цей висновок.

У лютому 2011 року Донецький апеляційний суд ухвалив вирок щодо заявника та 
обрав йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ провів засідання за касацій-
ними скаргами сторін, на якому не був присутній заявник, а жоден захисник не пред-
ставляв його інтереси, та залишив вирок без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція), що він був підданий жорстокому поводженню працівниками міліції 
та не було проведено ефективного розслідування у зв’язку з цим; за пунктом 1 статті 
6 Конвенції на надмірну тривалість кримінального провадження щодо нього; за під-
пунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції на 
те, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
проігнорував його клопотання про надання безоплатної правової допомоги під час 
розгляду провадження у касаційному суді; за статтею 6 Конвенції, що визнання йо-
го винним ґрунтувалося на його зізнавальних показаннях, отриманих внаслідок жор-
стокого поводження працівників міліції.

Розглянувши скарги заявника Європейський суд зауважив, що проведені на на-
ціональному рівні розслідування не свідчили про серйозні спроби встановити відпо-
відні факти жорстокого поводження працівників міліції і, зокрема, встановити похо-
дження тілесних ушкоджень заявника. Посилаючись на рішення у справі «Каверзін 
проти України» Європейський суд встановив, що ця справа є ще одним таким прикла-
дом непроведення оперативного та ретельного розслідування.

Європейський суд дійшов висновку, що скарги заявника свідчать про порушення 
як процесуального, так і матеріального аспектів статті 3 Конвенції у зв’язку зі ствер-
джуваним жорстоким поводженням із заявником.

Щодо інших скарг заявника Європейський суд, з огляду на факти справи, дово-
ди сторін і попередні висновки, вказав, що він розглянув основні юридичні питан-
ня, порушені в цій заяві, й немає потреби окремо розглядати питання прийнятнос-
ті та суть цих скарг.

Скаргу заявника про те, що визнання його винним ґрунтувалося на його зізна-
вальних показаннях, отриманих внаслідок жорстокого поводження працівників мілі-
ції Європейський суд відхилив на підставі пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції на стверджуване жор-

стоке поводження працівників міліції та неефективність розслідування;
2. Постановляє, що було порушено матеріальний та процесуальний аспекти стат-

ті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суть 

скарг за пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалість кримінального провадження що-
до заявника та за підпунктом «с» пункту 3 статті 6 у поєднанні з пунктом 1 статті 6 
Конвенції на стверджуване порушення його права на захист під час провадження у 
касаційному суді;

4. Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 15 000 

(п’ятнадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що можуть нарахо-
вуватися, в якості відшкодування матеріальної шкоди, ця сума має бути конвертова-
на в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції». 

СПРАВА «ІГОР ЛУЦЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF IGOR LUTSENKO v. UKRAINE)

(заява № 6251/14)
Стислий виклад рішення від 22 вересня 2022 року

20 квітня 2013 року заявник брав участь в акції протесту в м. Київ, під час якого до 
нього підійшов працівник міліції і наказав сісти до службового автомобіля, як ствер-
джувалося, не висунувши жодних законних вимог. Відмовившись, на заявника одяг-
нули кайданки, та доставили до місцевого відділу міліції і склали протокол, на під-
ставі того, що він вчинив злісну непокору законним вимогам працівника міліції. Піз-
ніше того ж дня заявника відпустили.

18 липня 2013 року Оболонський районний суд міста Києва (далі — Оболонський 
суд) визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення та наклав на нього стяг-
нення у вигляді штрафу. Заявник подав апеляційну скаргу, стверджуючи, що праців-
ник міліції до його затримання не висував йому жодних законних вимог і що Оболон-
ський суд свавільно відмовив у задоволенні його клопотання про допит свідків, які 
могли підтвердити його версію подій. Апеляційний суд міста Києва залишив без за-
доволення його апеляційну скаргу (перший епізод). 

16 серпня 2013 року працівники міліції вивели заявника із сесійної зали Київської 
міської ради. Того ж дня Шевченківський районний суд міста Києва визнав заявника 
винним у вчиненні злісної непокори законним вимогам працівників міліції у зв’язку з 
цим випадком і наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді адміністратив-
ного арешту на строк п’ять діб. Заявник одразу почав відбувати стягнення. 21 серпня 
2013 року, після звільнення, заявник подав апеляційну скаргу. 26 вересня 2013 року 
Апеляційний суд міста Києва залишив її без задоволення (другий епізод).

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) у зв’язку з тим, що 20 квітня 2013 року його забрали з громадсько-
го зібрання із застосуванням фізичної сили, потім позбавили свободи на декілька го-
дин та визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення; за пунктом 1 
та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції на відмову національних судів у задо-
воленні його клопотання про допит свідків (стосовно першого епізоду); за статтею 2 
Протоколу № 7 до Конвенції у зв’язку з  відмовою в ефективному використанні пра-
ва на оскарження у кримінальних справах, оскільки його апеляційну скаргу було роз-
глянуто лише після того, як він відбув накладене на нього стягнення у повному обсязі 
(стосовно другого епізоду). Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 5 Конвенції, 
що 20 квітня 2013 року його незаконно позбавили свободи приблизно на три годи-
ни; за статтею 10 Конвенції, що порушення провадження у справі про адміністратив-
не правопорушення щодо нього у зв’язку з подіями того дня суперечило його праву 
на свободу вираження поглядів; за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Кон-
венції, що не всі свідки подій 16 серпня 2013 року були допитані.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 11 Конвенції Європейський суд зазна-
чив, що національні суди визнали заявника винним у вчиненні непокори законним 
вимогам працівника міліції, не проаналізувавши, чи дійсно працівник міліції висунув 
йому якусь вимогу до того, як із застосуванням сили посадив до автомобіля, і, якщо 

так, якою була ця вимога та чи можна було вважати її законною. Європейський суд 
констатував порушення статті 11 Конвенції.

Посилаючись на свою попередню практику Європейський суд констатував пору-
шення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, оскільки національні су-
ди не розглянули обґрунтованість клопотання заявника про допит свідків без наве-
дення будь-яких підстав, що підірвало загальну справедливість провадження, а та-
кож порушення статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.

Щодо інших скарг Європейський суд зазначив, що він розглянув основні юридич-
ні питання, порушені в цій заяві, і немає потреби окремо розглядати прийнятність та 
суть решти скарг.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД 
«1. Оголошує прийнятними скарги за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 стат-

ті 6 і статтею 11 Конвенції у зв’язку з першим епізодом, а також скаргу за статтею 2 
Протоколу № 7 до Конвенції у зв’язку з другим епізодом;

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпункт «d» пункту 3 статті 6 Кон-
венції у зв’язку з першим епізодом;

3. Постановляє, що було порушено статтю 11 Конвенції у зв’язку з першим епі-
зодом;

4. Постановляє, що було порушено статтю 2 Протоколу № 7 до Конвенції у зв’язку 
з другим епізодом;

5. Постановляє, що немає необхідності розглядати решту скарг;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 6 000 

(шість тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, 
в якості відшкодування моральної шкоди;

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

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «ЗАЛЕВСЬКИЙ ТА ВІТКОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ZALEVSKYY AND VITKOVSKYY v. UKRAINE)

(Заяви № 35093/19 та № 2304/21)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання їх під вартою під час до-
судового розслідування. Деякі заявники подали інші скарги, які порушували питання 
за Конвенцією з огляду на відповідну усталену практику Європейського суду. Заяв-
ник у заяві № 2304/21  також висунув скаргу за пунктом 4 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд, посилаючись на рішення у 
справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», дійшов висновку, що 
у цій справі тривалість тримання заявників під вартою під час досудового розсліду-
вання була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції. 

Європейський суд також розглянув решту скарг заявників та, враховуючи всі на-
явні у нього матеріали, дійшов висновку, що вони також свідчать про порушення 
Конвенції у світлі його висновків у рішеннях у справах проти України.

Розглянувши скаргу заявника у заяві № 2304/21, Європейський суд зазначив, що 
з огляду на всі наявні у нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфе-
ри його компетенції ці скарги не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Отже, ця частина заяви була від-
хилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

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

час досудового розслідування та інші скарги за усталеною практикою Суду, наведені 
в таблиці у додатку, а решту скарг у заяві № 2304/21 — неприйнятними; 

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвен-
ції у зв’язку з надмірною тривалістю тримання під вартою під час досудового роз-
слідування;

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

5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

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

КПК України повідомляю, що 23.11.2022 у кримінальному про-
вадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 12022221070000761 від 13.10.2022 складено письмове по-
відомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Ко-
чура Віктор Олександрович, 17.03.1964 року народження, підо-
зрюється в тому, що перебуваючи на тимчасово окупованій те-
риторії Харківської області, а саме у с. Бабенково Ізюмського ра-
йону Харківської області у період часу з середини березня 2022 
року по липень 2022 року, більш точний час органом досудо-
вого розслідування не встановлено, перебуваючи, діючи умис-
но, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи 
свій злочинний умисел, направлений на завдання шкоди Украї-
ні в умовах воєнного стану, підтримуючи рішення та дії держа-
ви-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації 
держави-агресора щодо воєнного нападу на Україну та незакон-
ну окупацію територій нашої держави,  у вказаний вище період 
часу, діючи умисно і протиправно, добровільно надав збройним 
формуванням рф адресу місця проживання військовослужбов-
ця ЗСУ Грузденка Артема Анатолійович 23.02.2000 р.н., а також 
адреси проукраїнські налаштованих мешканців села Бабенково 
Ізюмського району Харківської області Чегринця В. С. та Копил 
В. І., та виконував інші незаконні доручення військовослужбов-
ців зс рф спрямовані на забезпечення їх незаконного перебуван-
ня на території України та протиправної військової агресії проти 
України, чим завдав шкоди Україні шляхом підтримки рішень та 
дій держави-агресора, збройних формувань рф, агітація, пере-
слідування українських активістів, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення — злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-
2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Кочура Віктор Олександрович, 17.03.1964 

року народження увідповідності до ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись 30.11.2022 о 10 год, 01.12.2022 о 
10 год., 02.12.2022 о 10 год. до кабінету № 28 СВ Ізюмського ВП 
ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Із-
юм, площа Садова, б. 18/75 для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення — злочину, 
допиту Вас в якості підозрюваного, а також вручення клопотан-
ня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою з додатками до нього, в рамках кримінального провадження  
№ 12022221070000761 від 13.10.2022 в якості підозрюваного.

Прокурор Ізюмської окружної прокуратури  
Харківської області Марина КОЗИР

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухва-

лою слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя 
від 25.11.2022 (справа №333/4375/22) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування (in absentia) у криміналь-
ному провадженні №62022080010000167 від 21.09.2022 стосовно 
Пономаренко Андрія Анатолійовича, 10.12.1984 р.н., який підозрю-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 111 КК України, та переховується від слідства з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Пономаренко Андрія Анатолійовича, 10.12.1984 року народжен-

ня, уродженця м. Запоріжжя Запорізької області, громадянина 
України, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. 
Бердянськ, вул. Каховська, 3, 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. 05.12.2022 Вам необхідно з’явитись 
до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Матросова, 29а, для участі у проведенні допиту в якості під-
озрюваного, отримання повідомлення про завершення досудового 
розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування, а також вручення обвинувального акту та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 62022080010000167 від 21.09.2022 за ознаками вчи-
нення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК 
України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється По-

номаренко Андрій Анатолійович, 10.12.1984 р.н., про те, що 
05.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №62022080010000167 від 21.09.2022, в якому Вам 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, буде завершено та обви-
нувальний акт буде спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами 
досудового розслідування, для чого необхідно прибути 05.12.2022 
до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Матросова, 29а, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України по-
винні відкриті стороні обвинувачення наявні матеріали, які планує-
те використовувати, як доказ у суді.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляю, що ухвалою слідчого судді Кому-
нарського районного суду м. Запоріжжя від 25.11.2022 (справа №333/4379/22) надано до-
звіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному 
провадженні №62022080010000165 від 21.09.2022 стосовно Гріпака Сергія Олександрови-
ча, 07.11.1976 р.н., який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 111 КК України, та переховується від слідства з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Гріпак Сергій Олександрович, 07.11.1976 року народження, уродженця м. Бердянськ За-

порізької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Орджонікідзе, 89/28, кв. 125, 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. 
05.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької обласної прокуратури за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Матросова, 29а, для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного, отри-
мання повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення 
з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022080010000165 
від 21.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 
111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється Гріпак Сергій Олександрович, 
07.11.1976 р.н., про те, що 05.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №62022080010000165 від 21.09.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, буде за-
вершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досудового розсліду-
вання, для чого необхідно прибути 05.12.2022 до Запорізької обласної прокуратури за адре-
сою: м.Запоріжжя, вул.Матросова, 29а, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України пови-
нні відкриті стороні обвинувачення наявні матеріали, які плануєте використовувати, як до-
каз у суді.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бондаренко Сергій Володимирович, 15.03.1979 року народження, грома-

дянин України, зареєстрований за адресою: м. Харків бул. Грицевця, буд. 20, кв. 83, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 138, 139, КПК України викликається у кримінальному про-
вадженні № 62022000000000682 від 05.09.2022 до прокурора відділу Офісу Генерального 
прокурора Гіндика О. І. у службовий кабінет № 212 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18, 02.12.2022 на 10 год. 00 хв. для вручення копій обвинувального акту та реєстру матері-
алів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138-139 КПК України.
Прокурор відділу ОГП О. Гіндик (044) 200-70-84
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за погодженням з Хар-
ківською обласною прокуратурою, у зв’язку із проведенням досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000471 
від 17.11.2022, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 112, 276-278 та глави 11 
КПК України 29 листопада 2022 року складено письмове повідомлен-
ня про підозру стосовно громадянина РФ Мельникова Дмитра Олексі-
йовича, 25.05.1996 р.н., у тому, що він підозрюється у порушенні зако-
нів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчинене гру-
пою осіб. 

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин РФ Мельников Дмитро Олексійович, 20.05.1996 р.н., за-
реєстрований за адресою: РФ, Сахалінська область, м. Аніва, вул. Дья-
конова, б. 42, кв. 36,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, «03», «04» та «05» грудня 2022 
року о 14 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до слідчого відділу 
УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2 (засоби зв’язку: н.т. +38 (057) 700-16-61, +38 (057) 700-34-50, ел. 
скринька usbu_khr@ssu.gov.ua) , для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного, а також отримання клопотання про обрання запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього,  у рамках 
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42022220000000471 від 17.11.2022 за підозрою Вас у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 438  КК України (порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, вчинене групою осіб). 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — 
можливість застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК 
України,

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

Слідчий 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області 
лейтенант юстиції Дмитро КУЗЬМЕНКО 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за погодженням з Хар-
ківською обласною прокуратурою, у зв’язку із проведенням досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000471 
від 17.11.2022, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 112, 276-278 та гла-
ви 11 КПК України 29 листопада 2022 року складено письмове повідо-
млення про підозру стосовно громадянина РФ Бєбіна Сергія Олексан-
дровича, 30.01.1988 р.н., у тому, що він підозрюється у порушенні зако-
нів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчинене гру-
пою осіб. 

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин РФ Бєбін Сергій Олександрович, 30.01.1988 р.н., зареє-
стрований за адресою: РФ, Сахалінська область, м. Южно - Сахалінськ, 
вул. Армійська, 20, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, «03», «04» та «05» грудня 2022 
року о 12 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до слідчого відділу 
УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2 (засоби зв’язку: н.т. +38 (057) 700-16-61, +38 (057) 700-34-50, ел. 
скринька usbu_khr@ssu.gov.ua) , для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного, а також отримання клопотання про обрання запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього,  у рамках 
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42022220000000471 від 17.11.2022 за підозрою Вас у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 438  КК України (порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, вчинене групою осіб). 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — 
можливість застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК 
України,

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

Слідчий 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області 
лейтенант юстиції Дмитро КУЗЬМЕНКО 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області за погодженням з Хар-
ківською обласною прокуратурою, у зв’язку із проведенням досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000471 
від 17.11.2022, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 112, 276-278 та гла-
ви 11 КПК України 29 листопада 2022 року складено письмове повідо-
млення про підозру стосовно громадянина РФ Монгуш Ерєє Олексійо-
вича, 26.07.1985 р.н., у тому, що він підозрюється у порушенні законів 
та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчинене групою 
осіб. 

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

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК

Громадянин РФ Монгуш Ерєє Олексійович, 26.07.1985 р.н., зареє-
стрований за адресою: РФ, Сахалінська область, м. Аніва, вул. Пудова, 
б.26а, кім. 305,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінально-
го процесуального кодексу України, «03», «04» та «05» грудня 2022 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися  до слідчого відділу 
УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
буд. 2 (засоби зв’язку: н.т. +38 (057) 700-16-61, +38 (057) 700-34-50, ел. 
скринька usbu_khr@ssu.gov.ua) , для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного, а також отримання клопотання про обрання запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою з додатками до нього,  у рамках 
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42022220000000471 від 17.11.2022 за підозрою Вас у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 438  КК України (порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, вчинене групою осіб). 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття, у тому числі — 
можливість застосування приводу, вказані у ст. ст. 138, 139, 140 КПК 
України,

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

Слідчий 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області 
лейтенант юстиції Дмитро КУЗЬМЕНКО 

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

28.11.2022 у кримінальному провадженні № 22022011000000034 від 19.08.2022 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 111-1 КК України, складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким 
Комарова Вікторія Сергіївна, 10.05.1981 р.н., громадянка України, підозрюється у 
провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, неза-
конними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому 
числі окупаційною адміністрацією держави-агресора тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
КОМАРОВІЙ Вікторії Сергіївні, 10.05.1981 року народження, громадянці Укра-

їни, уродженці Автономної Республіки Крим, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 
139 КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв. 02.12.2022, з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 05.12.2022, з 09 год. 00 хв. до 
17 год. 00 хв. 06.12.2022 до слідчого управління Головного управління СБ Украї-
ни в Автономній Республіці Крим (м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14а) для повідо-
млення Вам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 111-1 КК України та участі в процесуальних діях, у кримінальному про-
вадженні № 22022011000000034 від 19.08.2022, а також для участі в проведенні 
слідчих та процесуальних дій. Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування 
приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий 3 відділу слідчого управління Головного управління  
Олександр СЛОБОДЯНЮК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянину України Осіпову Максиму Миколайовичу, 14.02.1980 р.н., у від-

повідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України Вам повідомляється про 
підозру у кримінальному провадженні за № 62022050010000778 від 19.09.2022 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримі-
нального кодексу України, тобто у державній зраді, а саме у діянні, умисно вчи-
неному громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній ціліс-
ності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інфор-
маційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного 
конфлікту в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Осіпову Максиму Миколайовичу, 14.02.1980 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 02, 03, 05 грудня 2022 
року на 10:00 год. до Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Крама-
торську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Краматорську (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26) тел. роб. (095)-
319-11-63 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та здійснення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022050010000778 
від 19.09.2022 в якості підозрюваного. Поважні причини та наслідки неприбут-
тя особи на виклик викладені у ст.ст. 138, 139 Кримінального процесуально-
го кодексу України.

Слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР,  
розташованого у м. Краматорську Валерія ТУРОВСЬКА 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України викликається 
громадянин російської федерації Бабаков Олександр Ми-
хайлович, 08.02.1963 року народження, уродженець м. 
Кишинів, Молдавська ССР, громадянин російської феде-
рації, зареєстрований та проживаючий за адресою: ро-
сійська федерація, місто москва, Слов’янський буль-
вар, будинок 1, квартира 394, заступник голови держав-
ної думи російської федерації, якому необхідно з’явитися 
30.11.2022 на 09.00 год. до старшого слідчого Головно-
го слідчого управління Державного бюро розслідувань 
Кулакевича Сергія Вікторовича за адресою: м. Київ, вул. 
Симона Петлюри, буд. 15, каб. № 204 для вручення по-
відомлення про підозру та допиту у якості підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 42022000000001518 
від 31.10.2022 за ст. 110 Кримінального Кодексу України 
(Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України).

Повідомлення про підозру 
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-

дженні, внесеному до ЄРДР 11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 25.11.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно 
з яким Креков Дмитро Валерійович, 30 травня 1970 р.н., останнє відоме місце проживання за адресою: вул. 
Партизанська буд. 10, м. Судак, АР Крим, Україна, підозрюється у державній зраді, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Повідомлення про підозру 
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-

дженні, внесеному до ЄРДР 11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 25.11.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким Іванцов Андрій Геннадійович, 12 лютого 1962 р.н., останнє відоме місце проживання за адресою: вул. 
Набережна буд. 26, кв. 9, м. Алушта, АР Крим, Україна, підозрюється у державній зраді, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Повідомлення про підозру 
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-

дженні, внесеному до ЄРДР 11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 25.11.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким Юхненко Сергій Миколайович, 04 липня 1971 р.н., останнє відоме місце проживання за адресою: вул. 
Павленко, буд. 1-А, м. Сімферополь, АР Крим, Україна, підозрюється у державній зраді, тобто у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Повідомлення про підозру 
Відповідно до ст.ст. 111-112, 276-278 та глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному прова-

дженні, внесеному до ЄРДР 11.04.2017 за № 42017000000001114 за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 25.11.2022 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з 
яким Жабенко Анатолій Анатолійович, 11.03.1968 р.н., останнє відоме місце проживання за адресою вул. Но-
восадова, буд. 24, смт Гвардійське, Сімферопольський р-н, АР Крим, Україна, підозрюється у державній зра-
ді, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянка України Онищенко Лариса Володимирівна, 27.08.1975 р.н., за-
реєстрована та проживає за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Сте-
повий, буд. 7, кв. 59, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального 
процесуального кодексу України викликається у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000640 від 31.10.2022 до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шев-
ченка, буд. 7 на 03.12.2022 о 12:00 год., 04.12.2022 о 12:00 год., 05.12.2022 о 
12:00 год. для проведення слідчих та процесуальних дій та вручення письмово-
го повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК України, а також для допиту в якості пі-
дозрюваної, у зазначеному кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані уст. ст. 138, 139 
КПК України, у тому числі: накладення грошового стягнення, можливість за-
стосування приводу, здійснення спеціального досудового розслідування, здій-
снення спеціального судового розгляду.

Телефони та поштова скринька для зв’язку: 0668468154, lug.prok.office@
gmail.com.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетров-
ська від 25.11.2022 (судова справа № 201/9322/22) надано дозвіл на здій-
снення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №420221300000000024 від 01.03.2022 за підозрою Костан І. В., Макєєва В. М., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5  
ст. 111-1 та за підозрою Зінченка А. М. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1, ч.1 ст.111 КК України стосовно 
підозрюваних: Зінченка Альберта Миколайовича, 05.12.1967 року народжен-
ня, громадянина України, уродженця м. Луганська, який зареєстрований та 
проживає за адресою: Луганська область, смт Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 
буд. 23в; Костан Ірини Володимирівни, 02.05.1970 року народження, грома-
дянки України, уродженки смт. Станиця Луганська Луганської області, яка за-
реєстрована та проживає за адресою: Луганська область, смт. Станиця Луган-
ська, вул. 6 лінія, буд. 20; Макєєва Володимира Михайловича, 09.08.1987 ро-
ку народження, громадянина України, уродженця смт. Станиця Луганська Лу-
ганської області, який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська об-
ласть, смт. Станиця Луганська, вул. Гоголя, буд. 2А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Громадянин України Ахмадуллін Геннадій Ринато-
вич, 12.09.1983 року народження, у відповідності до ви-
мог ст.ст. 111, 276-278 КПК України Вам повідомляєть-
ся про підозру в рамках кримінального провадження 
№42022000000000879 від 29.06.2022 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4  
ст. 152, ч. 2 ст. 156 ч.ч. 4,5 ст. 301 (у редакції, яка дія-
ла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 
№1256-ІХ) КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України Ви, Ахмадуллін 
Г. Р, викликаєтесь на 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022 
на 10 годину 00 хвилин до слідчого відділу СУ ГУНП у 
м. Києві Вашкеби І. Ю. (м. Київ, вул. Володимирська,15) 
для участі у допиті в статусі підозрюваного в рамках  
кримінального провадження №42022100000000879 від 
29.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 
ч.ч. 4,5 ст. 301 (у редакції, яка діяла до набрання чинності 
Законом України від 18.02.2021 №1256-ІХ) КК України. По-
важні причини неприбуття та наслідки неприбуття на ви-
клик вказані у ст.ст. 138 та 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 KПK України Сєрджан Арсен Дмитрійович, 29.09.1988 року народження, повідомляється, що ухвалою слідчого 

судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2022 (справа № 201/9414/22) надано дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 42022132600000091 від 17.08.2022 стосовно Сєрджана А. Д., який підо-
зрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 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 прокуратури Луганської області за фактичним місцерозташуванням за адресою: вул. Соборна, 5 А, м. 
Кропивницький Кіровоградської області для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 42022132600000091 від 17.08.2022, допиту як підозрюваного, повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження і ознайомлення з ними, отри-
мання 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 Сєрджана 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 кримінальному провадженні № 42022132600000091 від 17.08.2022, в якому Вам повідомлено про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямова-
но 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. Кропивниць-
кий Кіровоградської області, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, які плану-
єте використовувати, як доказ у суді.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Должиков Микита Олександрович, 05.02.1996 р.н., відповідно до ст. ст. 111, 

112, 276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про підозру в кримінальному провадженні 
№42022132580000148 від 17.10.2022 у добровільному зайнятті громадянином України 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-агре-
сора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин України Должиков Микита Олександрович, 05.02.1996 р. н., уродженець м. Старобільськ, 

Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Піщана, буд.13, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України ви-
кликається у кримінальному провадженні № 42022132580000148 від 17.10.2022 до слідчого відділу 3 управ-
ління ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській  областях за адресою: Дніпро-
петровська область м. Дніпро, пл. Шевченка 7, кабінет 131 на 03.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022 об 11:00, 
для отримання письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, для допиту в якості підозрюваного, для проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

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

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

ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-

ду м. Дніпропетровська від 25.11.2022 (судова спра-
ва № 201/9321/22) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22022130000000496 від 21.09.2022 
стосовно підозрюваної Малищенко Віри Анатоліївни, 
25.12.1987 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 
КК України.

У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здій-
снення спеціального досудового розслідування у вка-
заному кримінальному провадженні, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесу-
ального кодексу України підозрюваній Малищенко 
Вірі Анатоліївні, 25.12.1987 року народження, пові-
домляємо, що Вам необхідно з’явитись 03.12.2022 о 
10:00, 04.12.2022 о 10:00, 05.12.2022 до слідчого від-
ділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, розташованого на період воєнного стану 
за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7 для допиту в 
якості підозрюваної, а також проведення слідчих та 
процесуальних дій у вказаному кримінальному про-
вадженні.

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом 
планується завершення досудового розслідування, 
Вам необхідно з’явитись 09.12.2022 о 10:00 до слід-
чого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях, за вищевказаною адресою для 
вручення повідомлення про завершення досудового 
розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК Украї-
ни (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для на-
дання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу, накладення гро-
шового стягнення, здійснення спеціального судово-
го розгляду.

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного су-

ду м. Дніпропетровська від 25.11.2022 (судова спра-
ва № 201/9319/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 12022131370002333 від 05.07.2022 
стосовно підозрюваного Куліша Олександра Юрійо-
вича, 03.04.1996 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
У зв’язку із ухваленим судовим рішенням про здій-

снення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 12022131370002333 від 
05.07.2022 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 
Кримінального процесуального кодексу України під-
озрюваному Кулішу О. Ю., 03 квітня 1996 року на-
родження, повідомляю, що Вам необхідно з’явитись 
05.12.2022 о 10:00, 06.12.2022 о 10:00, 07.12.2022 о 
10:00 до Старобільської окружної прокуратури Луган-
ської області, розташована на період воєнного стану 
за адресою: вул. Соборна, 5а, м. Кропивницький, Кі-
ровоградської області для допиту в якості підозрю-
ваного, проведення слідчих та процесуальних дій у 
вказаному кримінальному провадженні, а також для 
вручення повідомлення про завершення досудового 
розслідування, виконання вимог ст. 290 КПК України 
(відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для на-
дання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження,  вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбут-
тя вказані уст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: 
можливість застосування приводу, накладення гро-
шового стягнення, здійснення спеціального судово-
го розгляду.

Прокурор у кримінальному провадженні, —  
прокурор Старобільської окружної прокуратури  

Луганської області Олексій ДУБОВИК 

ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та Гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному 
провадженні № 22022240000000242 від 30.10.2022 
за фактом вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, слідчим відді-
лом УСБУ у Хмельницькій області складено письмове 
повідомлення, Ольховому Михайлу Володимировичу, 
23.05.1977 р.н., уродженцю с. Кам’янка Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області, громадя-
нину України, зареєстрованому за адресою АР Крим, 
Сакський район, с. Уютне, вул. Зарічна, 10, про під-
озру у:

- державній зраді, тобто в діянні, умисно вчинено-
му громадянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальної цілісності, обороноздатності та дер-
жавній безпеці України: переході на бік ворога в пе-
ріод збройного конфлікту, а саме у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Ольховой Михайло Володимирович, 

23.05.1977 р.н., уродженець с. Кам’янка Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області, грома-
дянин України, зареєстрований  за адресою АР Крим, 
Сакський район, с. Уютне, вул. Зарічна, 5 грудня 2022 
року на 10 годину, 6 грудня 2022 року на 10 годину, 7 
грудня 2022 року на 10 годину в каб. № 102 до слід-
чого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій облас-
ті Чехун Д.Р. за адресою: м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-84-81, для вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22022240000000242. 
Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість явки. Поважні причини та наслідки 
неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України. Звертаємо увагу, що неприбуття на виклик 
є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ЛАШИНУ Д. Д.  
ТА ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Старший слідчий у кримінальному провадженні - 
старший слідчий у ОВС слідчого відділу УСБ України 
в Рівненській області підполковник юстиції Кучерук 
С. В., за погодженням із начальником відділу нагля-
ду за додержанням законів органами СБУ та Держав-
ної прикордонної служби Рівненської обласної проку-
ратури Пилипівим В. М., відповідно до вимог ст. ст. 
36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, повідомляє про 
підозру громадянину України Лашину Дмитру Дми-
тровичу 21.12.1987 року народження, уродженцю м. 
Кадіївка (до перейменування Стаханов) Луганської 
області, проживаючому за адресою: Луганська обл., 
м. Кадіївка, вул. Н. Курченко, буд. 3, кв. 19 у кримі-
нальному провадженні № 22022180000000121 від 
05.08.2022, у державній зраді, тобто у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Разом з тим, Лашин Дмитро Дмитрович відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, в період часу з 
09:00 год. до 11.00 год. 05.12.2022, 06.12.2022, Вам 
необхідно з’явитися до слідчого відділу Управління 
СБУ в Рівненській області за адресою: 33000, Рівнен-
ська обл., м. Рівне, вул. Квітки Основ’яненка, 8а тел. 
(0362)62-43-43 для допиту як підозрюваного у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
а також проведення інших процесуальних дій у межах 
кримінального провадження № 22022180000000121 
від 05.08.2022.

Повідомляю, що у разі не прибуття на виклик слід-
чого без поважних причин, перелік яких наведений у 
ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені 
ст. 139 КПК України.

Повний текст повідомлення про підозру та по-
вісток про виклик розміщуватиметься на вебсай-
ті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Пові-
стки 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.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво 
у кримінальному провадженні № 42016000000003318 за підозрою Дудкіної Тетяни Миколаївни, 21.11.1964 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада). 

У межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів для 
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування іншій 
стороні та вручення обвинувального акту. 

У зв’язку з викладеним, керуючись статтями 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваній Дудкіній Те-
тяні Миколаївні, 21.11.1964 р.н. прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 01 грудня 2022 року (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаних 
процесуальних дій.

У провадженні слідчого судді Вищого антикорупційного суду Коліуша О. Л. перебуває клопотання старшого 
детектива Національного бюро П’ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозді-
лу детективів Національного антикорупційного бюро України Пачевського В. В. про встановлення строку для 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000496 
від 05.11.2014. 

У зв’язку з чим, підозрюваний Мальцев Денис Костянтинович, 14.12.1974 року народження, останнє відоме 
місце проживання: Київська область, Вишгородський район, с/рада Новосілківська, садівницьке товариство 
«Боровик», вул. Соснова, 15, повідомляється про те, що судове засідання з розгляду вказаного клопотання, 
відбудеться 02 грудня 2022 року о 10:00 годині, у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, про-
спект Перемоги, 41, зал судових засідань №1),

З моменту опублікування повідомлення про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Обвинувачений Кусюк Сергій Миколайович, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Київ, 

вул. Урлівська, 11/44, кв. 347,  відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
14.12.2022 о 14 год. 00 хв. до Оболонського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, 
каб. № 18, 4-й поверх) до судді Діденка Є.В. для участі у розгляді обвинувального акта у кримінальному про-
вадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016 за обвинуваченням Кусюка С.М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2  
ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Діуліна Б.Р. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3  
ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в 
редакції від 18.04.2013 КК України, Радчука О.В. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 
21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редакції від 18.04.2013 
КК України, Кисіля С. М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2  ст. 384 в редакції від 16.05.2013 КК України, Сизіна А. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 
ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Маркевича В. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 
ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України (справа № 756/8759/22).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду, передбачені ст.ст. 

138, 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Обвинувачений Діулін Богдан Русланович, останнє відоме місце проживання за адресою: Луганська об-

ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 19, кв. 9, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 14.12.2022 о 14 год. 00 хв. до Оболонського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Мар-
шала Тимошенка, 2є, каб. № 18, 4-й поверх) до судді Діденка Є.В. для участі у розгляді обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016 за обвинуваченням Кусюка С. М. 
за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Діуліна Б.Р. за ч. 2 ст. 28,  
ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редакції від 18.04.2013 КК України, Радчука О.В. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3  
ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редак-
ції від 18.04.2013 КК України, Кисіля С. М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 384 в редакції від 16.05.2013 КК України, Сизіна А. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Маркевича В. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України (справа № 756/8759/22).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду, передбачені ст.ст. 

138, 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Обвинувачений Радчук Олександр Володимирович, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Ки-

їв, пр. Червонозоряний (Лобановського), 152-А, гуртожиток, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 о 14 год. 00 хв. до Оболонського районного суду м. Києва (м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 2є, каб. № 18, 4-й поверх) до судді Діденка Є.В. для участі у розгляді обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016 за обвинуваченням Кусюка С. 
М. за ч. 2   ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Діуліна Б.Р. за ч. 2 ст. 
28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редакції від 18.04.2013 КК України, Радчука О.В. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3  
ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в 
редакції від 18.04.2013 КК України, Кисіля С. М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 
21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 384 в редакції від 16.05.2013 КК України, Сизіна А. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Маркевича В. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України (справа № 756/8759/22).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду, передбачені ст.ст. 

138, 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Обвинувачений Кисіль Сергій Михайлович, останнє відоме місце проживання за адресою: с. Атюша Ко-

ропського району Чернігівської області, вул. Молодіжна, 26, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 о 14 год. 00 хв. до Оболонського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. 
Маршала Тимошенка, 2є, каб. № 18, 4-й поверх) до судді Діденка Є.В. для участі у розгляді обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016 за обвинуваченням Кусюка С. М. за ч. 2 
ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Діуліна Б.Р. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, 
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 366 в редакції від 18.04.2013 КК України, Радчука О. В. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 
в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редакції 
від 18.04.2013 КК України, Кисіля С.М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014,  
ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 384 в редакції від 16.05.2013 КК України, Сизіна А. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Маркевича В. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України (справа № 756/8759/22).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду, передбачені ст.ст. 

138, 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Обвинувачений Сизін Антон Олександрович, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Черкаси, 

вул. В’ячеслава Галви (попередня назва — Руднєва), буд. 39, кв. 117, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 о 14 год. 00 хв. до Оболонського районного суду м. Києва  
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, каб. № 18, 4-й поверх) до судді Діденка Є.В. для участі у розгляді обви-
нувального акта у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016 за обвинуваченням Ку-
сюка С.М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Діуліна Б. Р. за ч. 2 
ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редакції від 18.04.2013 КК України, Радчука О.В. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28,  
ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 
в редакції від 18.04.2013 КК України, Кисіля С.М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 
21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 384 в редакції від 16.05.2013 КК України, Сизіна А. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Маркевича В. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України (справа № 756/8759/22).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду, передбачені ст.ст. 

138, 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Обвинувачений Маркевич Віталій Олександрович, останнє відоме місце проживання за адресою: смт. 

Лисянка Лисянського району Черкаської області, вул. Бужанська, 49, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 14.12.2022 о 14 год. 00 хв. до Оболонського районного суду м. Києва  
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2є, каб. № 18, 4-й поверх) до судді Діденка Є.В. для участі у розгляді обви-
нувального акта у кримінальному провадженні № 42016000000000532 від 22.02.2016 за обвинуваченням Ку-
сюка С.М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Діуліна Б. Р. за ч. 2 
ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 в редакції від 18.04.2013 КК України, Радчука О.В. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28,  
ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 в редакції від 16.05.2013, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 
в редакції від 18.04.2013 КК України, Кисіля С. М. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 
21.02.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2  ст. 384 в редакції від 16.05.2013 КК України, Сизіна А. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України, Маркевича В. О. за ч. 2 ст. 28, ст. 340, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 в редакції від 21.02.2014 КК України (справа № 756/8759/22).

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду. 
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом суду, передбачені ст.ст. 

138, 139, 323 КПК України.

БРОВАРСЬКА МІСЬКА  РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
від 15.11.2022 №605 

м. Бровари

Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами

Відповідно до законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими від-
ходами» та від 10.12.2008 №1070, «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», у 
зв’язку з підвищенням складових тарифів та враховуючи звернення ТОВ «СЕЛТІК ТБО» від 15.09.2022 вих.№69, розглянув-
ши подання управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту від 09.11.2022 
№8552/4./В, керуючись п.п.2 п.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Бро-
варської міської ради Броварського району Київської області

ВИРІШИВ:
1. Провести коригування діючих тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затверджених рішенням ви-

конавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 01.06.2021 р. №399 «Про встанов-
лення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», згідно з додатком (додається).

2. ТОВ «Селтік ТБО» забезпечити висвітлення даного рішення у місцевих засобах масової інформації. 
3. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті  Броварської міської ради Броварсько-

го району Київської області.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих ор-

ганів ради Петра БАБИЧА. 

 Міський голова Ігор САПОжКО
Додаток 

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 
Броварського району Київської області 

від ___________ № ______

Калькуляція повної планової собівартості та тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами
 Запланована кількість вивезених твердих побутових відходів, куб. м. 170 673

Статті витрат  Індивідуальні складові статей витрат Потреба у 
ресурсі, Р

Витрати на 1 
рік, грн.

Планові ви-
трати на 1 

куб. м. 
Прямі матеріальні 
витрати

1 Дизельне паливо  171 486 8 814 380,40 51,64

 2 Використання мастила  760 283,18 4,45
 3 Використання автошин, з/ч  2 443 894,00 14,32
Прямі витрати з 
оплати праці

4 Основна заробітна плата виробничого персоналу  1 560 000,00 9,14

 5 Надбавки виробничому персоналу  775 785,00 4,55
 6 Доплата за роботу у вихідні дні  101 920,00 0,60
 7 Премії виробничому персоналу  288 000,00 1,69
Інші прямі витрати 8 Єдиний соціальний внесок (22%)  599 655,10 3,51
 9 Витрати на оренду автомобілів-сміттєвозів  3 624 000,00 21,23
Загальновиробничі 
витрати

10 Основна заробітна плата загальновиробничого пер-
соналу

 865 260,00 5,07

 11 Премії загальновиробничого персоналу  92 340,00 0,54
 12 Єдиний соціальний внесок (22%)  210 672,00 1,23
 13 Витрати на оренду приміщення загальновир. Призна-

чення
 508 919,87 2,98

 14 Витрати на утримання контейнерів  1 184 640,00 6,94
 15 Інші загальновиробничі витрати  280 800,00 1,65
Загальна сума витрат, що входить до планової виробничої собівартості: 22 110 549,55 129,55
Адміністративні ви-
трати

16 Заробітна плата апарату управління  1 101 240,00 6,45

 17 Внески на загальнообов’язкове державне страхування  242 272,80 1,42
 18 Оренда офісного приміщення  54 926,09 0,32
 19 Інші адміністративні витрати  102 642,41 0,60
Загальна сума адміністративних витрат: 1 501 081,30 8,80
Витрати зі збуту 20 Основна заробітна плата працівників комерційного від-

ділу
 437 760,00 2,56

 21 Внески на загальнообов’язкове державне страхування  96 307,20 0,56
 22 Витрати на оренду приміщення  324 546,60 1,90
 23 Витрати на виготовлення розрахункових документів  170 147,85 1,00
Загальна сума витрат на збут: 1 028 761,650 6,03
Витрати на знешко-
дження відходів

24 Витрати на захоронення та знешкодження відходів  8 995 293,148 52,70

Повна собівартість (вивезення , збір, утилізація) 33 635 685,65 197,09
Планований прибуток 1 561 657,95 9,15
Тариф на вивезення твердих побутових відходів без ПДВ  206,24
ПДВ 20%  41,25
Тариф вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів з урахуванням ПДВ  247,48

Міський голова Ігор САПОжКО

Обвинувачений Шароградський Павло Олексан-
дрович, 05.06.1973 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 
105, корп. А0549, та проживає за адресою: Луган-
ська область,  Щастинський район, смт Новоайдар, 
вул. Айдарська, 10/1.

Вам необхідно з’явитися на 10 год. 00 хв. 
06.12.2022 та 10.01.2023 до Ужгородського місь-
крайонного суду (суддя Дергачова Н. В.) м. Ужго-
род, вул. Загорська, 53, для проведення підготов-
чого судового засідання у кримінальному прова-
дженні №42022132600000051, за ознаками вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Повідомлення про підготовче судове  
засідання  у справі №212/4028/22

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дні-
пропетровської обл. повідомляє, що  підготовче 
судове засідання  у справі №212/4028/22 у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Ясніко-
ва Михайла Геннадійовича, 25.06.1975 р.н., Марко-
ва Дмитра Олександровича, 19.09.1976 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України відбудеть-
ся 12.12.2022 року о 10-00 годині та 14.12.2022 о 
13-00 годині у приміщенні суду за адресою: Украї-
на, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Не-
вська, 3, зал судового засідання № 204.

Південним міжобласним 

територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення 

рішення від 30.11.2021 № 65/64-р/к 

ПП «ММ ПРОДАКШН» (пр. Металургів, 

буд. 100, м. Маріуполь, Донецька обл., 

87500, код ЄДРПОУ 31865497) 

вказане рішення розміщено 

на офіційному веб-сайті АМКУ 

(http://www.amcu.gov.ua).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАПЕР-

НЯНСЬКИЙ КАР’єР СКЛЯНИХ ПIСКIВ», інформує про те, що Під-

приємством було отримано Висновок з оцінки впливу на до-

вкілля планованої діяльності «Продовження розробки та гір-

ничотехнічної рекультивації Грибово-Руднянського родови-

ща кварцових пісків», який виданий Міністерством захисту  

довкілля та природних ресурсів України від 22.11.2022 року 

№21/01-20226179598/1.
Втрачений кваліфікаційний сертифікат інженера-проекту-

вальника серія АР №011476, виданий ВГО «Гільдія проектуваль-

ників у будівництві» від 03.12.2015 року на ім’я Варава Сергій 

Борисович, вважати недійсним. 
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Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
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Про складення повідомлення про підозру
25.11.2022 слідчим СВ УСБУ в Запорізькій області за погодженням із 

прокурором — процесуальним керівником складено повідомлення про 
підозру відносно Мірошніченка Миколи Миколайовича, 21.01.1967 р.н., 
уродженця Киргизстану, який зареєстрований за адресою: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Петровського, буд.14, кв.1, у криміналь-
ному провадженні №22022080000000075 від 19.03.2022 про те, що він 
обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — добровільне зайняття 
громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-
розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тим-
часово окупованій території. 

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».

Повістка про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Мірошніченка 

Миколу Миколайовича, 21.01.1967 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Петровського, буд. 14, 
кв.1, для вручення письмового повідомлення про підозру та проведен-
ня слідчих дій за участю підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 19.03.2022, на 10 год. 00 хв. 02.12.2022 та на 03.12.2022 у 
кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань №13 05.12.2022 року об 
11:30 годині відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Шаталова Андрія Олександровича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинувачення, а саме обвинуваче-
ний Шаталов А. О. та захисник Шеремет А. С.

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

Справу розглядає суддя Вінницького міського суду  
Вінницької області Іванченко Я. М.

Втрачене Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації газета «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГ» (укр.) «ДНЕ-

ПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГ» (рос.), засновник засобу масової інформа-

ції: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУР-

ГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», реєстраційний номер: №1201-

476ПР, серія: ЗЗ, дата видачі втраченого свідоцтва 29 грудня 2015 ро-

ку, вважати недійсним.

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

повідомляю, що 09.11.2022 у кримінальному провадженні, внесено-
му до ЄРДР 24.09.2021 за №12021170440000696 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК Украї-
ни, складено письмове повідомлення про підозру Карпінському Іва-
ну Юрійовичу, 05.02.1998 р.н., у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, тобто у порушен-
ні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспорт-
ним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілес-
не ушкодження та тяжке тілесне ушкодження. Повний текст пові-
домлення про підозру розміщується на вебсайті Офісу Генерально-
го 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-tavidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Карпінський Іван Юрійович, 05.02.1998 р.н., громадянин Ро-

сійської Федерації, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі — КПК Укра-
їни) викликається на 10 год. 00 хв. 14.12.2022, 15.12.2022, 
16.12.2022 до слідчого у кримінальному провадженні Гудзен-
ка В. І. до приміщення кабінету № 18 сектору поліцейської діяль-
ності № 1 відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтав-
ській області, розташованого за адресою: 38400, Полтавська обл.,  
м. Решетилівка, вул. Покровська, 26/2, для допиту у якості підо-
зрюваного та проведення інших слідчих (розшукових) та процесу-
альних дій за участю підозрюваного в межах кримінального про-
вадження №12021170440000696 від 24.09.2021 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК Украї-
ни. Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчо-
го судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб. 
Повний текст повістки розміщується на вебсайті Офісу Генерально-
го 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-zdijsnennyaspecialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

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

щаю, что 09.11.2022 в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 
24.09.2021 за №12021170440000696 по признакам уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, составлено 
письменное уведомление о подозрении Карпинскому Ивану Юрьеви-
чу, 05.02.1998 г.р., в совершении уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть в нарушении правил безо-
пасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным 
средством, что повлекло ёё пострадавшим средней тяжести телесное 
повреждение и тяжкое телесное повреждение. Полный текст уведом-
ления о подозрении размещается на веб-сайте Офиса Генерально-
го прокурора в рубрике «Повестки о вызове и сведения о совершении 
специального досудебного расследования» по ссылке: https://www.
gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-tavidomosti-pro-zdijsnennya-
specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya. 

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Карпинский Иван Юрьевич, 05.02.1998 г.р., гражданин Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137 Уго-
ловного процессуального кодекса Украины (далее — УПК Украины) 
вызывается на 10 часов 00 мин. 14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022 к 
следователю по уголовному производству Гудзенко В. И. в помеще-
ние кабинета №18 сектора полицейской деятельности №1 отдела по-
лиции №2 Полтавского РУП ГУНП в Полтавской области, располо-
женного по адресу: 38400, Полтавская обл., г. Решетиловка, ул. По-
кровская, 26/2, для допроса в качестве подозреваемого и прове-
дения других следственных (розыскных) и процессуальных дей-
ствий с участием подозреваемого в рамках уголовного производства  
№12021170440000696 от 24.09.2021 по признакам уголовного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. В соответствии 
с требованиями п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины подозреваемый обязан 
прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, 
в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный 
срок — заранее сообщить об этом указанным лицам. Полный текст 
повестки размещается на веб-сайте Офиса Генерального прокурора в 
рубрике «Повестки о вызове и сведения об осуществлении специаль-
ного досудебного расследования» по ссылке: https://www.gp.gov.ua/ua/
categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennyaspecialnogo-
dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування стосовно підозрюваної Папазової О. Л.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетров-
ська 23.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні №22022050000004463, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 стосовно Папа-
зової Ольги Леонідівни, 25.05.1965 року народження, уродженки м. Ма-
ріуполь Донецької області, зареєстрованої за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 57, кв. 24, підозрюваної у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Папазової О. Л.

 Громадянка України Папазова Ольга Леонідівна, 25.05.1965 року наро-
дження, уродженка м. Маріуполь, зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 57, кв. 24, на підставі ст.ст. 133, 
135, 297- 5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 02.12.2022 з 09 год. 00 хв. 
до 12 год. 00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Бєвало-
вої Ю. С. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевчен-
ка, буд. 7, для завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів, 
вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному провадженні 
№22022050000004463, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 07.09.2022 за ч. 3 ст. 111-1 КК України, в якому Ви є підозрюваною у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поваж-
них причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

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

домляю, що 28 вересня 2022 року складено повідомлення про підо зру 
Мурзикіну Іллі Леонідовичу, 18.07.1995 року народження, який підо-
зрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в 
незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово оку-
пованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Мурзикіну Іллі Леонідовичу, 18.07.1995 року 

народження, повідомляється, що відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
137 Кримінального процесуального кодексу України 01, 02 та 03 груд-
ня 2022 року о 10 годині 00 хвилин Вам необхідно з’явитися до СВ ВСП 
ГУНП України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 54, каб. 16, для вручення Вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості підозрюва-
ного у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за №12022221100000792 від 18.07.2022 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні  
Олександр СІРЕНКО

Повістка про виклик до Київського районного суду міста Одеси в кри-

мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42014161010000414 

від 25.12.2014, провадження за обліком суду № 1-кп/947/1163/22, 

справа № 947/22762/22, Татарченка Ігоря Віталійовича, 30.06.1977 р.н., 

останнє відоме місце проживання (реєстрації) на території України: Ки-

ївська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Грушевсько-

го, буд. 8, кв. 21. На підставі ст. ст.134, 135 КПК України Вам необхідно 

з’явитися 05.12.2022 об 11:30 год. до судді Київського районного суду 

м. Одеси Борщова Ігоря Олексійовича за адресою: м. Одеса, вул. Вар-

ненська, 3-Б, зал №5, для участі у розгляді кримінального проваджен-

ня щодо Вас за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопору-

шень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України. Поважні при-

чини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК України. Наслід-

ки неприбуття до суду — ст. ст.139, 140 КПК України.

Повістка про виклик до Київського районного суду міс-

та Одеси в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 

№42015161010001432 від 31.10.2015, провадження за обліком суду  

№ 1-кп/947/1166/22, справа № 947/22762/22, Шагєєва Роберта Мансу-

ровича, 21.02.1977 р.н., останнє відоме місце проживання на терито-

рії України: Україна, АР Крим, смт Приморський, вул. Гагаріна, будинок 

2, квартира 8. На підставі ст. ст.134, 135 КПК України Вам необхідно 

з’явитися 05.12.2022 об 11:00 год. до судді Київського районного суду 

м. Одеси Борщова Ігоря Олексійовича за адресою: м. Одеса, вул. Вар-

ненська, 3-Б, зал №5, для участі у розгляді кримінального проваджен-

ня щодо Вас за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопору-

шень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України. Поважні при-

чини неприбуття особи на виклик суду — ст. 138 КПК України. Наслід-

ки неприбуття до суду — ст. ст.139, 140 КПК України.

У провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської 
області Ларіної О. В. перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Цибуленка Віталія Валерійовича за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12014110000000304 від 01.10.2014 року.

Розгляд судового засідання відбудеться 06 грудня 2022 року об 11 год. 00 
хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської облас-
ті за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Суддя Ольга Ларіна

Обвинувачений Гецко П. І., 01.01.1965 р.н., зареєстрований за адресою: 
Закарпатська область, Хустський район, с. Кушниця, вул. Гірська, 55.

Вам необхідно з’явитися на 09 год. 30 хв. 06.12.2022 до Ужгородського 
міськрайонного суду (судді Голяна О. В., Деметрадзе Т. Р., Фазикош О. В.), 
м. Ужгород, вул. Загорська, 53, для проведення судового розгляду у кримі-
нальному провадженні №22022070000000017 за ознаками вчинення зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України.

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