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Аграрії вже думають про масштаб весняної посівної 
БАЖАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ. 

Оскільки озимих аграрії посіяли мен-
ше порівняно з минулим роком, то 
весняна посівна кампанія буде важ-
ливою і основною. Тож дуже важли-
во закласти основу для можливос-
ті аграріям успішно провести весняні 
польові роботи. На цьому наголошу-
ють у Міністерстві аграрної політики.

«У воєнний час логістичні виклики 
стають питанням нацбезпеки, а екс-
порт агропродукції — питанням сві-

тової продбезпеки. Українські агра-
рії для стабільної роботи та плану-
вання весняних польових робіт по-
винні мати чітке розуміння про ста-
більні шляхи експортування агро-
продукції. 

Щоб фермери продовжили актив-
но засівати поля, критично важли-
во, аби морська логістика працюва-
ла, розвивалися альтернативні шля-
хи експорту. Ми спільно як держава 
працюємо над тим, щоб забезпечити 

стабільну діяльність, і це буде осно-
вний сигнал для українського агро-
сектору», — каже перший заступник 
міністра аграрної політики та продо-
вольства Тарас Висоцький. 

За його словами, продовжен-
ня чинності зернової угоди на 120 
днів фактично розв’язує проблему 
фізичного вивезення українського 
врожаю цього року, що перевищує 
внутрішню потребу споживання. Але 
критично важлива для розвитку аг-

росектору можливість продовження 
зернового коридору на рік.

«Якщо навесні ми рахували, скіль-
ки в залишках є зерна, і була загро-
за того, що воно просто зіпсується, 
то із пролонгацією зернової угоди ця 
загроза мінімальна. Завдяки зерно-
вій ініціативі в осінній період ми ви-
йшли на довоєнні показники експор-
ту — до 7 мільйонів тонн. 

Також надзвичайно важливе вті-
лення ініціативи Президента Украї-

ни Grain from Ukraine, до якої долу-
чилися вже десятки країн. І в краї-
ни, які найбільше потребують, буде 
доставлено українську пшеницю, 
якої в нас достатньо, щоб забез-
печити внутрішню потребу, є зна-
чні обсяги для експорту. Це істот-
ний внесок України в продбезпе-
ку світу. Попри війну, Україна про-
довжує стабільно виконувати свою 
продмісію», — наголосив Тарас Ви-
соцький.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН:
«росія має заплатити за свої 

жахливі злочини.  
Ми будемо працювати 
з МКС та допоможемо 

створити  
спеціалізований 

суд для розгляду її 
злочинів». 

Заарештовані активи 
працюють на оборону

КОНФІСКАЦІЯ. За погодженням з Кабінетом Міністрів  
АРМА витратило ще 300 мільйонів гривень з депозитних ра-
хунків на придбання чергового пакета військових облігацій. 
З урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів агентство 
забезпечило фінансування оборонних потреб на суму понад 750 
мільйонів гривень. Ще 300 мільйонів було перераховано на потре-
би ГУР Міноборони. Тож Сили оборони отримали вже понад мі-
льярд гривень за рахунок управління заарештованими активами. 
Придбання військових облігацій можливе зокрема завдяки реалі-
зації заарештованого російського майна. Зокрема, АРМА прода-
ло три партії заарештованого аміаку, який належить російським 
підприємствам, на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. Ве-
лику партію цього майна — понад 42 тисячі тонн — заарештува-
ло Бюро економічної безпеки. Його передали в управління АРМА. 
«Доки триває розроблення складних вітчизняних та міжнародних 
механізмів конфіскації російської власності, запроваджують санк-
ції та тривають судові процеси, АРМА нарощує обсяги фінансу-
вання ЗСУ за рахунок тих самих російських активів», — зазначив 
керівник Національного агентства Дмитро Жоравович.

4,5 млн га,
або 94% прогнозу, озимих зернових 

культур вже посіяли аграрії всіх 
областей України 

СОЛІДАРНІСТЬ. На міністерській зустрічі 
Північноатлантичного альянсу говорили про те,  
як допомогти нам відновити критичну інфраструктуру  
і як захистити її від російських ракет

Військова допомога 
НАТО наближає  
мир в Україні

Президент Європейської комісії про те, що агресор 
поверне заподіяну шкоду за рахунок заморожених 
активів олігархів та резервів центробанку
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МІСЦЕВА ВЛАДА

Яйця пашот, деруни з 
вершковим соусом та інші 
небуденні страви готує для 
українських захисників 
34-річний кухар Олександр

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Харківський ринок 
«Барабашово» під 
час післявоєнної 
реконструкції міста 
зазнає істотних змін 5 

КУЛЬТУРА

Художниці з Кременця 
на Тернопіллі створюють 
прекрасний світ, 
наповнений добром  
і оптимізмом
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ДОКУМЕНТИ
ником, який зобов’язаний письмово повідомити такій особі про дату початку відпуст-
ки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком строку.

66. Тривалість щорічної основної відпустки у році початку служби обчислюється 
з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку має право особа, яка має спеціальне 
звання БЕБ, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.

67. За не використану в році звільнення відпустку особі, яка має спеціальне зван-
ня БЕБ, яка звільняється з БЕБ, виплачується грошова компенсація відповідно до за-
конодавства.

68. Особі, яка має спеціальне звання БЕБ, яка звільняється із служби, крім осо-
би, яка звільняється за станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або про-
веденням організаційно-штатних заходів, надається за її бажанням щорічна основна 
відпустка з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вона має право згідно з цим 
Положенням, за кожний повний місяць служби у році звільнення, пропорційно від-
працьованому часу.

69. У разі звільнення особи, яка має спеціальне звання БЕБ, до закінчення кален-
дарного року, за який вона вже використала щорічну основну та щорічну додаткову 
відпустки, проводиться відрахування грошового забезпечення, нарахованого та ви-
плаченого за частину чергової відпустки, наданої за невідпрацьований період кален-
дарного року.

70. Відкликання особи, яка має спеціальне звання БЕБ, із щорічної основної від-
пустки керівником, який її надав, допускається лише у разі службової необхідності. 
Невикористана частина щорічної основної відпустки за згодою сторін переноситься 
на інший період з додержанням вимог законодавства про відпустки.

71. Особі, яка має спеціальне звання БЕБ, що захворіла під час щорічної осно-
вної відпустки або щорічної додаткової відпустки, строк зазначеної відпустки про-
довжується наказом щодо особового складу після її одужання керівника, який на-
дав відпустку, на кількість невикористаних днів відпустки відповідно до листків не-
працездатності.

Звільнення із служби
72. Особа, яка має спеціальне звання БЕБ, звільняється із служби:
1) за станом здоров’я — на підставі висновку медичної комісії про непридатність 

або обмежену придатність до служби;
2) у зв’язку із скороченням штату — у разі неможливості використання на служ-

бі у зв’язку із скороченням посад або проведенням організаційно-штатних заходів, 
про що особи, які мають спеціальні звання БЕБ, попереджаються за два місяці, та 
за умови неможливості або відсутності згоди особи на переведення на іншу посаду;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або 
кримінального правопорушення, а також рішенням суду про визнання її активів або 
активів, набутих за її дорученням іншими особами, або в інших передбачених стат-
тею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та 
їх стягнення в дохід держави;

4) у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів у порядку, 
визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

5) у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших державних 
органів (організацій);

6) у зв’язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення із служ-
би, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції;

7) за власним бажанням;
8) за угодою сторін;
9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з прямим підпоряд-

куванням близькій особі;
10) у зв’язку з набуттям громадянства іноземної держави;
11) у випадку встановлення невідповідності займаній посаді під час випробуваль-

ного строку;
12) у зв’язку з призовом (прийняттям) на військову службу, крім випадків, ко-

ли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до законодавства 
про працю.

73. Проходження служби в БЕБ припиняється у разі:
1) смерті (загибелі) особи, яка має спеціальне звання БЕБ, — на підставі свідо-

цтва про смерть;
2) визнання судом особи, яка має спеціальне звання БЕБ, безвісно відсутньою 

чи оголошення померлою — на підставі відповідного рішення суду, що набрало за-
конної сили.

74. Звільнення осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, із служби здійснюється Ди-
ректором БЕБ та керівниками територіальних управлінь БЕБ відповідно до повнова-
жень, визначених Законом, іншими нормативно-правовими актами.

75. Останнім днем проходження служби у БЕБ вважається день звільнення осо-
би, яка має спеціальне звання БЕБ, з БЕБ відповідно до наказу БЕБ щодо особово-
го складу.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 листопада 2022 р. № 1330 
Київ

Деякі питання надання державних  
гарантій на портфельній основі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» за результатами відбору банків-кредиторів на умовах, визначених Порядком на-
дання державних гарантій на портфельній основі, затвердженим постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 «Деякі питання надання державних 
гарантій на портфельній основі» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604): 

надати у 2022 році державні гарантії для забезпечення часткового виконання бор-
гових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам гос-
подарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва — 
резидентам України, у межах обсягів, визначених у додатку до цієї постанови; 

уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних 
гарантій на портфельній основі.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 листопада 2022 р. № 1330

ОБСЯГИ  
надання у 2022 році банкам-кредиторам 

 державних гарантій на портфельній основі

Назва банку-кредитора Граничний обсяг державних гарантій на портфель-
ній основі, гривень

АТ «Ощадбанк» 795 000 000
АТ КБ «ПриватБанк» 795 000 000
АБ «УКРГАЗБАНК» 750 900 000
АТ «Укрексімбанк»  750 900 000
АТ «Полтава-Банк»  60 000 000
АТ «АСВІО БАНК»  25 000 000

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 листопада 2022 р. № 1330

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р. № 1262 
«Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2021 році» (Офіційний ві-
сник України, 2021 р., № 96, ст. 6189; 2022 р., № 56, ст. 3312):

1) у позиції «АБ «УКРГАЗБАНК» цифри «1 500 000 000» замінити цифрами  
«1 335 000 000»; 

2) у позиції «АТ «Укрексімбанк» цифри «1 000 000 000» замінити цифрами  
«870 000 000»;

3) у позиції «АТ «ТАСКОМБАНК» цифри «600 000 000» замінити цифрами  
«100 000 000»;

4) у позиції «АТ «ОТП БАНК» цифри «500 000 000» замінити цифрами  
«452 000 000»;

5) у позиції «АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» цифри «139 000 000» замінити цифрами 
«130 000 000»;

6) у позиції «АТ «БАНК АЛЬЯНС» цифри «100 000 000» замінити цифрами  
«93 000 000»;

7) у позиції «АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» цифри «65 000 000» замінити цифрами 
«15 500 000»;

8) у позиції «АТ «КІБ» цифри «90 000 000» замінити цифрами  
«50 000 000»;

9) у позиції «ПАТ «МТБ» цифри «30 000 000» замінити цифрами  
«15 225 000».

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 133 
«Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році» (Офіційний ві-

сник України, 2022 р., № 18, ст. 982, № 56, ст. 3312) у позиції «АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІ-
ПРО» цифри «325 000 000» замінити цифрами «175 000 000».

3. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 р. № 374 
«Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році» (Офіційний ві-
сник України, 2022 р., № 28, ст. 1540, № 56, ст. 3312):

1) у позиції «АТ «ПУМБ» цифри «2 500 000 000» замінити цифрами 
«2 360 000 000»;

2) у позиції «АТ «ПроКредит Банк» цифри «2 200 000 000» замінити цифрами 
«1 300 000 000»;

3) у позиції «АТ «Райффайзен Банк» цифри «1 500 000 000» замінити цифрами 
«1 350 000 000»; 

4) у позиції «АТ «КРЕДОБАНК» цифри «400 000 000» замінити цифрами 
«150 000 000»; 

5) у позиції «АТ «МІБ» цифри «99 260 000» замінити цифрами «74 000 000»;
6) у позиції «АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» цифри «600 000 000» замінити цифра-

ми «570 000 000»; 
7) у позиції «АТ «ОТП БАНК» цифри «460 000 000» замінити цифрами 

«215 000 000»;
8) у позиції «ПАТ «МТБ БАНК» цифри «114 725 000» замінити цифрами  

«93 500 000»;
9) у позиції «АТ «БАНК АЛЬЯНС» цифри «200 000 000» замінити цифрами  

«165 000 000»;
10) у позиції «АТ АКБ «Львів» цифри «150 000 000» замінити цифрами 

«60 000 000».
4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 497 

«Про надання державних гарантій на портфельній основі у  2022 році» (Офіційний ві-
сник України, 2022 р., № 39, ст. 2085):

1) у позиції «АТ «Банк «ГРАНТ» цифри «43 000 000» замінити цифрами  
«10 000 000»;

2) у позиції «АТ «МетаБанк» цифри «13 000 000» замінити цифрами «7 900 000»;
3) у позиції «АТ «ПРАВЕКС БАНК» цифри «8 000 000» замінити цифрами 

«1 000 000»; 
4) у позиції «АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» цифри «7 000 000» замі-

нити цифрами «1 000 000»;
5) виключити такі позиції:

«АБ «Південний» 26 000 000»;
«АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» 8 000 000»;
«АТ «А-БАНК» 7 000 000».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2022 р. № 1064-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про припинення 
дії Угоди між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Білорусь про 
співробітництво в галузі технічного захисту 

інформації та Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки 

Білорусь про внесення змін до Угоди  
між Кабінетом Міністрів України та Урядом  
Республіки Білорусь про співробітництво 
в галузі технічного захисту інформації, 

підписаної 22 січня 2003 року»
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про припинення дії 

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співро-
бітництво в галузі технічного захисту інформації та Протоколу між Кабінетом Міні-
стрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабі-
нетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галу-
зі технічного захисту інформації, підписаної 22 січня 2003 року» з метою припинення 
дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співро-
бітництво в галузі технічного захисту інформації, вчиненої 22 січня 2003 р. в м. Мін-
ську і ратифікованої Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1434-IV, та припинен-
ня дії Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про 
внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Біло-
русь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної 22 січня 
2003 р., вчиненого 29 вересня 2014 р. в м. Мінську та ратифікованого Законом Укра-
їни від 8 квітня 2015 р. № 298-VIII.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СПРАВА «КОРНІЛОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KORNILOV v. UKRAINE)

(Заява № 25633/18)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) за-
явник скаржився за пунктом 4 статті 5 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на недоліки у прова-
дженні щодо перегляду законності тримання його під вартою. Також за-
явник подав інші скарги, які порушували питання за Конвенцією з огля-
ду на відповідну усталену практику Європейського суду.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд, зазначив, що дер-
жава, яка запроваджує  другий рівень судової інстанції для розгляду пи-
тання законності тримання під вартою та розгляду клопотань про звіль-
нення з-під варти, повинна в принципі забезпечити, щоб особи, позбав-
лені свободи, користувалися на етапі оскарження такими самими га-
рантіями, як і в першій інстанції. Посилаючись на рішення у справі «Хар-
ченко проти України», Європейський суд встановив порушення пункту 
4 статті 5 Конвенції.

Європейський суд також розглянув решту скарг заявника та, врахо-
вуючи всі наявні у нього матеріали, дійшов висновку, що ризики, які ви-
правдовували тримання заявника під вартою, були оцінені національни-
ми судами з достатньою ретельністю; також розглядалася можливість 
застосування альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів, 
але їх було обґрунтовано визнано недостатніми. Жодних затримок з ви-
ни органів державної влади під час розгляду справи також встановити 
не вдалося. Отже, Європейський суд відхилив цю частину заяви відпо-
відно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Оголошує прийнятними скарги на недоліки у провадженні щодо 

перегляду законності тримання заявника під вартою, а решту скарг у за-
яві — неприйнятними;

2. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 4 стат-
ті 5 Конвенції у зв’язку з недоліками у провадженні щодо перегляду за-
конності тримання заявника під вартою;

3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити за-

явнику суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути кон-
вертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточно-
го розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Громадянин України Прохоренков Артем Анатолійович, 24.12.2001  
року народження, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК Укра-
їни Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за   
№ 62022050020000395 від 26.07.2022 у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянин України Прохоренков Артем Анатолійович, 24.12.2001  
року народження, відповідно до вимог ст.ст.133, 135 КПК України вам 
необхідно з’явитися 05 грудня 2022 року, 06 грудня 2022 року та 07 
грудня 2022 року на 11:00 год. до Другого слідчого відділу (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР у м. Краматорську (м. Дніпро,  
пр-т Гагаріна, 26) тел. (099) 15-15-100 для вручення вам повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст.111 КК України, та здійснення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні як з підозрюваним. Поважні причини та 
наслідки неприбуття особи на виклик викладені у ст.ст.138, 139 КПК 
України.

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

ОГОЛОШЕННЯ

(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути до-
дано три відсоткові пункти».

СПРАВА «КРЮК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KRYUK v. UKRAINE)

(Заява № 43993/19 та 2 інші)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2022 року

Заявник у вказаній справі тримався під вартою у державній устано-
ві «Запорізький слідчий ізолятор (№ 10)» і страждав на серйозне захво-
рювання, яке вплинуло на його повсякденне життя.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) за-
явник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому належної 
медичної допомоги під час тримання під вартою. Також заявник подав 
інші скарги, які порушували питання за Конвенцією з огляду на відпо-
відну усталену практику Європейського суду.

Розглянувши скаргу заявника та пославшись на свою попередню 
практику у справах проти України, Європейський суд підкреслив, що 
медична допомога, яка надається в установах виконання покарань, має 
відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи зобов’язалися 
надавати для всього населення. Зважаючи на свою практику з цього 
питання, Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі заявник 
не отримав належної медичної допомоги під час тримання під вартою, і 
констатував порушення статті 3 Конвенції.

Розглянувши інші скарги заявника, Європейський суд дійшов висно-
вку, що вони також свідчать про порушення положень Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 «1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з не-

наданням належної медичної допомоги під час тримання під вартою;
4. Постановляє, що було порушено Конвенцію у зв’язку з іншими 

скаргами, висунутими за усталеною практикою Суду (див. таблицю в 
додатку);

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

явнику суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертова-
ні в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу;

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

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

(Заява №  15984/21 та 2 інші)
Стислий виклад рішення від 06 жовтня 2022 року

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

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповід-
но до його практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість 
кримінальних проваджень у цих справах була надмірною і не відповіда-
ла вимозі «розумного строку», а у заявників не було ефективного засо-
бу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами, і констатував пору-
шення 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: 
(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити за-

явникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конверто-
вані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу;

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

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ОГОЛОШЕННЯ

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Нікіщенко Марину Ігорівну, 09.04.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. Приморська, 26, Углове, Бахчисарайський район, АР 
Крим) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111  КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 14 годині 00 хвилин 08 грудня  2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Під-
готовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суді міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Ломанову Любов Олександрівну, 
25.12.1954 року народження, (останнє відоме місце проживання: вул. бул. Адміральський, 7Б, кв. 18, м. Фео-
досія, АР Крим) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 14 годині 30 хвилин 08 грудня 2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Під-
готовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суді міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33. Головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Хітрова Андрія Михайловича, 23.09.1989 
р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Кемеровська обл., Новокузнецький район, м. Новокуз-
нецьк, проспект Металургів, буд. 40, кв. 37, як обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України, у кримінальному провадженні №22022101110000156, справа 
№760/10793/22, провадження №1-кп/760/2362/22, яке відбудеться 08 грудня 2022 року о 15:00 в приміщенні суду 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку +380954244901.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст.ст. 139, 140, 323 КПК України.
Поважні причини неприбуття на виклик передбачено ст. 138 КПК України.
Соломенский районныий суд г. Киева вызывает в судебное заседание Хитрова Андрея Михайловича, 

23.09.1989 г.р., зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Кемеровская обл., Новокузнецкий район,  
г. Новокузнецк, проспект Металлургов, дом 40, кв. 37, как обвиняемого в совершении уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного 4.2 ст.28, ч.1 ст.438 УК Украины, в уголовном производстве №22022101110000156, де-
ло №760/10793/22, производство №1-кп/760/2362/22, которое состоится 08 декабря 2022 года в 15:00 в поме-
щении суда по адресу: Украина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25, номер телефона для связи +380954244901.

В соответствии со ст.42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть по вызову в суд, а в случае невозможнос-
ти прибыть по вызову в назначенное время — заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.
Последствия неприбытия по вызову предусмотрены стст.139, 140, 323 УПК Украины.
Уважительные причины неприбытия по вызову предусмотрены ст.138 УПК Украины.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Савченко Іван Сергійович, 13.01.1987 року народження, у відповідності до вимог ст. ст. 111, 

135, 278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за № 12022110000000147 
від 09.06.2022 у вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суве-
ренітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці Україні: перехід на 
бік ворога в умовах збройного конфлікту, а також дій, що полягають в інших порушеннях законів та звичаїв ві-
йни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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

ПОВІСТКИ 
про виклик підозрюваного Савченка І. С. 

Громадянин України Савченко Іван Сергійович, 13.01.1987 року народження, останнє відоме місце проживання: м. 
Севастополь, вул. Генерала Хрюкіна, 8Б, кв. 28, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуального 
кодексу України, Вам необхідно з’явитися 06.12.2022, 09.12.2022 та 13.12.2022 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчо-
го в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Покладюка Ярослава Ігоровича 
за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 2, як підозрюваному у кримінальному провадженні № 12022110000000147 
від 09.06.2022 за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України з метою вручення письмового повідомлення про під-
озру, допиту в якості підозрюваного та проведенні інших процесуальних дій у цьому провадженні. 

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 
Явка обов’язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кри-

мінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 (спра-

ва №333/4596/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні за №62022080020000071 від 19.04.2022 відносно підозрюваного Міщенка Олександра Сергійовича, 
10.03.1981 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Міщенко Олександр Сергійович, 10.03.1981 р.н., адреса проживання: вул. Героїв України, буд. 67, кв. 169, м. 

Мелітополь Запорізької області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 05.12.2022, 
на 10 год. 00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 00 хв. 07.12.2022 Вам необхідно з’явитись до ТУ ДБР у м. Мелітополі за 
адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 174-а, для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного, отримання 
повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досудово-
го розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 62022080020000071 від 19.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого 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 Міщенко Олександр Сергійович, 10.03.1981 р.н., про 

те, що 07.12.2022 спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022080020000071 від 
19.04.2022, в якому Вам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 111 КК України, буде завершено та обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

У зв’язку з чим, Ви маєте право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, для чого необхід-
но прибути 05.12.2022, 06.12.2022 та 07.12.2022 до ТУ ДБР у м. Мелітополі за адресою: м. Запоріжжя, пр. Собор-
ний, 174-а, а також в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України повинні відкрити стороні обвинувачення наявні матеріали, 
які плануєте використовувати, як доказ у суді. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО  ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
25.11.2022 слідчим суддею Жовтневого район-

ного суду м. Запоріжжя по справі 331/4444/22, 
1-кс/331/1310/2022 постановлено ухвалу про здій-
снення спеціального досудового розслідування від-
носно Родіна В’ячеслава Віталійовича, 18.02.1972 
р.н. – підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000002187 від 08.11.2022.

Повідомлення про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-

кає Родіна В’ячеслава Віталійовича, 18.02.1972 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. 9 травня, буд. 5/2, кв. 67, 
для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, 
а також для повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування та ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження №22022080000002187, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 08.11.2022, за ч.5 ст.111-1 КК України на 10 год. 
00 хв. 12.12.2022 у кабінет № 108 слідчого відділу УС-
БУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
25.11.2022 слідчим суддею Жовтневого район-

ного суду м. Запоріжжя по справі 331/4443/22, 
1-кс/331/1308/2022 постановлено ухвалу про здій-
снення спеціального досудового розслідування від-
носно Бойка Олега Вадимовича, 29.05.1976 р.н. 
— підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22022080000002186 від 08.11.2022.

Повідомлення про виклик
Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викли-

кає Бойка Олега Вадимовича, 29.05.1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Короленка, буд. 84, кв. 26, 
для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, 
а також для повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування та ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження №22022080000002186, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 08.11.2022, за ч.5 ст.111-1 КК України на 14 год. 
00 хв. 12.12.2022 у кабінет № 108 слідчого відділу  
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріж-
жя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 29.11.2022 (справа №333/5561/22, про-
вадження №1-кс/333/1651/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні за №62021080020000128 від 02.07.2021 відносно підозрюваного Вохмяніна Сергія Сергійовича, 13.06.1982 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Вохмянін Сергій Сергійович, 13.06.1982 року, уродженець с. Берегове м. Феодосія АРК, громадянин України, який проживає 

за адресою: АР Крим, смт Приморський, вул. Гагаріна, в/ч А0156, відповідно до вимог ст.ст. 133, 134, 135 КПК України, на 12 год.  
00 хв. 05.12.2022, на 12 год. 00 хв. 06.12.2022, на 12 год. 00 хв. 07.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької спеціалізова-
ної прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, для участі у прове-
денні допиту в якості підозрюваного, отримання повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття та ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні №62021080020000128 від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Слідчим суддею Вищого антикорупційного суду Вороньком В. Д. постановлено ухвалу на-
дати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 42013000000000197 від 13.05.2013 стосовно громадянина України Соловйова 
Дмитра Леонідовича, 16.01.1970 року народження, уродженця м. Томськ-7, російська фе-
дерація, місце проживання якого зареєстровано за адресою: вул. Курчатова, буд. 29, кв. 12,  
м. Енергодар, Запорізька обл., Україна, останнє відоме місце проживання якого: м. Вороніж, 
Воронежзька обл., російська федерація, який підозрюється у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.  

Повідомлення здійснив старший детектив Національного бюро Другого відділу детективів 
Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикоруп-
ційного бюро України Вячеслав Халявка. 

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Петелько Сергія 

Миколайовича 15.05.1962 р.н., для вручення повідомлення про закін-

чення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримі-

нального провадження №22022080000002215 від 11.11.2022, на 08 год. 

00 хв. 08.12.2022 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій об-

ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Повідомлення про надання дозволу на здійснення спеціального  

досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 

29.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-

слідування у кримінальному провадженні №22022080000002215 від 

11.11.2022 стосовно підозрюваного громадянина України Петелька Сер-

гія Миколайовича, 15.05.1962 р.н.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Карпенка Олек-

сандра Олексійовича, 15.11.1987 р.н., для вручення повідомлення про 

закінчення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження №22022000000000384 від 22.07.2022, на 

08 год. 30 хв. 06.12.2022 у кабінет № 107 слідчого відділу УСБУ в За-

порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
21.11.2022 (судова справа 757/32912/22-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42022100000000179 від 09.05.2022 стосовно підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 
Аніки Ярослава Геннадійовича, 26.06.1990 року народження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Аніка Ярослав Геннадійович, 26.06.1990 року народжен-

ня, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ре-
волюційна, буд. 84, кв. 16, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитись до Територіального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, 
як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 7 ст. 111-1 КК України на 05.12.2022 об 12:00 год., на 06.12.2022 об 
12:00 год. (для допиту підозрюваного та інших процесуальних дій).

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

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

Слідчий Першого слідчого відділу Дмитро ЛИТВИНЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
21.11.2022 (судова справа 757/32975/22-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42022100000000179 від 09.05.2022 стосовно підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 
Корольова Олексія Леонідовича, 16.10.1984 року народження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Корольов Олексій Леонідович, 16.10.1984 року наро-

дження, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Херсонський ра-
йон, с. Микільське, вул. Слов’янська, 4, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись до Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул.  
О. Теліги, буд. 8, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 05.12.2022 о 12:00 год., 
на 06.12.2022 о 12:00 год. (для допиту підозрюваного та інших процесу-
альних дій).

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

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

Слідчий Першого слідчого відділу Дмитро ЛИТВИНЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування 

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
21.11.2022 (судова справа 757/32975/22-к) надано дозвіл на здійснен-
ня спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42022100000000179 від 09.05.2022 стосовно підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України 
Худіна Василя Вікторовича, 08.04.1986 року народження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Худін Василь Вікторович, 08.04.1986 року народження, 

зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Доне-
цька, 95, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 8, як підозрю-
ваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7  
ст. 111-1 КК України на 05.12.2022 о 12:00 год., на 06.12.2022 о 12:00 год. 
(для допиту підозрюваного та інших процесуальних дій).

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

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

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

Солом’янський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Попова Олександра Юрійовича, 06.12.1983 р.н., громадяни-
на Російської Федерації, місце проживання (перебування, реєстрації) не встановлено, як обвинуваченого у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146 КК України, у кримінальному провадженні №22021101110000088, справа  
№ 760/6555/22, провадження № 1-кп/760/2106/22, яке відбудеться 07 грудня 2022 року о 15:30 в приміщенні суду за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, номер телефону для зв’язку +380954244901.

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

При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Наслідки неприбуття на виклик передбачено ст.ст. 139, 140, 323 КПК України.
Поважні причини неприбуття на виклик передбачено ст.138 КПК України.
Соломенский районный суд г. Киева вызывает в судебное заседание Попова Александра Юрьевича, 06.12.1983 г.р., гражданина 

Российской Федерации, место проживания (нахождения, регистрации) не установлено, как обвиняемого в совершении уголовных 
правонарушений, предусмотренных ч. 2ст. 258, ч. 3 ст. 146 УК Украины, в уголовном производстве №22021101110000088, дело 
№760/6555/22, производство №1-кп/760/2106/22, которое состоится 07 декабря 2022 года в 15:30 в помещении суда по адресу: 
Украина, г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25, номер телефона для связи +380954244901.

В соответствии со ст. 42 УПК Украины обвиняемый обязан прибыть по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по 
вызову в назначенное время — заранее уведомить об этом суд.

При себе необходимо иметь документ, который подтверждает личность.
Последствия неприбытия по вызову предусмотрены стст.139, 140, 323 УПК Украины.
Уважительные причины неприбытия по вызову предусмотрены ст.138 УПК Украины.

Головуючий суддя Г. Л. Сергієнко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Кравченка Володимира Володимировича, 
як обвинуваченого на 10 год. 30 хв. 09 грудня 2022 року у справі за обвинуваченням Крав-
ченка Володимира Володимировича, 07.05.1982 року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Пластова, 3, каб. 45.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гребеннікову Наталію Олек-
сандрівну, 29.08.1981 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10:40 год. 08.12.2022, в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України 
Суддя Пономаренко А. А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 15.11.2022 ро-
ку суддею Скубою А. В. була постановлена ухвала про здійснення 
спеціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№22017230000000034 по обвинуваченню Кулуба Аскара Сієнгалієвича, 
25.12.1989 р.н., Кузнецова Володимира Генадійовича, 18.06.1986 р.н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 332-1 КК України.

В судове засідання, яке відбудеться 08.12.2022 року о 09 год. 00 хв. в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17, викликається обвинувачений Кулу-
ба Аскар Сієнгалієвич, Кузнецов Володимир Генадійович.

Ухвала про здійснення спеціального судового провадження та інші 
документи, що підлягають врученню обвинуваченому, відповідно до 
п.6 ч.3 ст.323 КПК України, вручені захиснику.

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

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

Вікторівну, що  підготовче судове засідання по кримінальному прова-
дженню №42016000000003285 від 11.11.2016 р. за звинуваченням По-
номаренко Алли Вікторівни, 08.04.1961 р.н., у скоєнні  злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 
07 грудня 2022 року, у приміщенні Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. № 110, головуючий 
суддя О. В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачена Пономаренко Алла 
Вікторівна.

Одночасно просимо роз’яснити , що згідно ст. 139 КПК України ухи-
лення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у між-
народний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово 
окупованій території України, території держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Бакуліна Євгена Ми-

колайовича, 26.09.1956 р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Ки-

їв, вул. Велика Житомирська, 20, кв.16), який обвинувачується у вчи-

ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 

ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, у підготовче судове засідання у кри-

мінальну провадженні №42018000000000585, яке відбудеться в примі-

щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, 

зал № 27, о 12 годині 30 хвилин 07 грудня 2022 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту публікації даного 

оголошення, обвинувачений вважається таким, що належним чином 

повідомлений про місце і час судового засідання. У разі неявки обвину-

ваченого, розгляд кримінального провадження може бути здійснений 

в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бойко О. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Василькова Василя Васильовича, як обвинувачено-
го на 10 год. 00 хв. 09 грудня 2022 року у справі за 
обвинуваченням Василькова Василя Васильовича, 
03.02.1983 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-Vll від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, 
вул. Пластова, 3, каб. 45.

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

Суддя Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Скісова Олександра Євгеновича, як обвинуваче-
ного на 14 год. 00 хв 07 грудня 2022 року у справі 
за обвинуваченням Скісова Олександра Євгенови-
ча, 23.02.1980 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О. В.  

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бар-
дієву Барно Алимівну, 08.03.1955 року народжен-
ня, (яка зареєстрована та проживає за адресою: АР 
Крим, Кіровський р-н, смт. Кіровське, вул. Піддубно-
го, 6) обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, призначене на 07 
грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язково. При собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу. Судове засідання у кримінальному 
провадженні відбудеться в приміщенні Дарницького 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13. У разі неявки обвинуваченого до 
суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя П. І. Заруба

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Тимошенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Балаклавська, 119, кв. 83, м. Сімферополь, АР 
Крим), яка обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання у криміналь-
ну провадженні №42016000000002767, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34, о 13 го-
дині 30 хв. 08 грудня 2022 року. Явка обвинуваченого 
є обов’язковою. З моменту публікації даного оголо-
шення, обвинувачений вважається таким, що належ-
ним чином повідомлений про місце і час судового за-
сідання. У разі неявки обвинуваченого, розгляд кри-
мінального провадження може бути здійснений в по-
рядку спеціального судового провадження

Суддя Єсауленко М. В.

У провадженні Шевченківською районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/3113/2022 за обвинуваченням Олефі-
ренко Вікторії Олександрівни за ч.7 ст. 111-1 КК України, згідно Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань за №42022100000000179 від 
09.05.2022 року розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 08.12.2022 
року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ. вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №511, в яке ви-
кликається обвинувачена Олефіренко Вікторія Олександрівна, який прожи-
ває за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Білолуцьк, 
вул. Степна, буд. 49-А.

Суддя О. А. Голуб

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 07 грудня 2022 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, об-
винувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження № 22014000000000242, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Євген МАРТИНОВ

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іванова 
Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання: 
м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Мари-
неско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 08  груд-
ня 2022 року о 13-45 год. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 
15, каб. 328, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Дя-
ченко Любов Олександрівну, 18.07.1955 р.н. (остан-
нє відоме місце роботи за адресою: вул. Павленка, 2,  
м. Севастополь, АР Крим), яка обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.1 ст.111 КК України, для участі в якості обви-
нуваченої у підготовчому судовому засіданні, яке від-
будеться об 11 годині 30 хвилин 07 грудня 2022 за 
адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 34 (головуючий суддя Єсауленко М. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом. У разі неявки обвинуваченого до суду, дане 
оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Ло-
манову Любов Олександрівну, 25.12.1954 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Ракетна, буд. 17, кв. 81), яка обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні №120220100000000058, від 19.08.2022 яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 34 о 09 годині 
30 хвилин 9 грудня 2022 року. Явка обвинуваченого 
є обов’язковою. З моменту публікації даного оголо-
шення, обвинувачений вважається таким, що належ-
ним чином повідомлений про місце і час судового за-
сідання. У разі неявки обвинуваченого, розгляд кри-
мінального провадження може бути здійснений в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Єсауленко М. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Лу-
біну Людмилу Євгенівну, 30.05.1957 р.н. (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Героїв Сталінграду, 33, кв. 87), яка обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14- а, зал № 39 о 12  годині 00 хвилин 07 груд-
ня  2022 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого МЕРЗЛОВА ОЛЕК-
САНДРА ГЕННАДІЙОВИЧА для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016020420000081 від 11.04.2016 року, віднос-
но Мерзлова Олександра Геннадійовича, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та по-
відомляє, що судове засідання відбудеться 09 груд-
ня 2022 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 401-402. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Антонєнкова Олександра 
Сергійовича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 від-
носно Антонєнкова Олександра Сергійовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що судовий розгляд 
по суті відбудеться 14.12.2022 об 11 год. 15 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб, 710. Анто-
нєнков О. С. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 10.11.2022 прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Вас, Вітка Олександра Вікторовича, як обвинувачено-
го на 11 год. 30 хв., 06 грудня  2022 року у справі за 
обвинуваченням Вітка Олександра Вікторовича, 1961 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України за адресою: м. Київ, 
вул. Пластова, 3, каб. 24.

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

Суддя Бірса О.В.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2433/2022 за обвинуваченням Можелян-
ського В. А. за ч.1 ст.438 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016000000002761 від 17.11.2021 року. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 07.12.2022 року о 09 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А, каб. №604 (суддя Циктіч В. М.). У разі неяв-
ки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1 -кп/761 /243/2022 по обвинуваченню Кишинця 
Олександра Олександровича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 08 грудня 2022 
року о 10:30 в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31 А, №513. У разі неявки обвинуваченого 
до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового розслідування  

стосовно підозрюваної Полуянової Н. В. 
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на здій-

снення спеціального досудового розслідування стосовно громадянки РФ Полу-
янової Наталії Володимирівни, 11.03.1981 р.н., підозрюваної у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка РФ Полуянова Наталія Володимирівна (Полуянова Наталия Вла-

димировна), 11.03.1981 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхід-
но з’явитися 5 грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. в каб. №242 до слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (вул. Шевченка, 
1-А, м. Чернівці), робочий телефон (0372) 595-408 для здійснення процесуаль-
них дій, виконання вимог ст. 290 КПК України та вручення обвинувального акта 
у кримінальному провадженні № 22022260000000108 від 17.11.2022.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документа 21.11.2022 Кримінальне провадження № 522/9666/22 При-

морський районний суд м. Одеси викликає Курченка Сергія Віталійовича, 
21.09.1985 року народження, як обвинуваченого, у справі по обвинувальному 
акту відносно Курченка С.В. обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 212, ч. З ст. 27  
ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України на 09.12.2022 
о 14:00, та 20.12.2022 на 11.00.

Місцезнаходження суду: м. Одеса, вул. Балківська №33. Зала судового засі-
дання 107.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 135, 139, 
323 КПК України. Одночасно роз’яснюємо, право заявити клопотання про роз-
гляд кримінального провадження стосовно Вас колегіально судом у складі 
трьох суддів (ч.4 ст. 315 КПК України).

Суддя К. В. Іоніді

В провадженні Ренійського районного суду 
Одеської області знаходиться кримінальна справа 
№ 510/1665/21 за обвинуваченням Бурєєва Володи-
мира Вікторовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України.

Судове засідання по справі призначено на 
08.12.2022 р. об 11 годині 30 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Ре-
ні, вул. Соборна, 122, суддя Бошков І. Д., тел. (093) 
3586254.

Суд викликає обвинуваченого, Бурєєва Володи-
мира Вікторовича, відома адреса: Одеська обл., Із-
маїльський район, Ренійська МТГ, с. Лиманське, 
вул. Поштова, 4Б.

Явка до суду є обов’язковою. Наслідки неприбут-
тя до суду обвинуваченого, передбачені статтею 323 
КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про здійснення спеціального досудового  

розслідування стосовно підозрюваної  
Полякової А.В. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка РФ Полякова Алла Вікторівна (Поля-
кова Алла Викторовна), 26.11.1970 р.н., відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 5 груд-
ня 2022 року о 15 год. 00 хв. в каб. №242 до слідчого 
відділу Управління Служби безпеки України в Черні-
вецькій області (вул. Шевченка, 1-А, м. Чернівці), ро-
бочий телефон (0372) 595-408 для здійснення проце-
суальних дій, виконання вимог ст. 290 КПК України та 
вручення обвинувального акта у кримінальному про-
вадженні № 22022260000000111 від 23.11.2022.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Ріпкинський районний суд Чернігівської області 

викликає Ондар Анчи Олексійович, 21.01.1987 року 
народження, громадянин Російської Федерації, який 
проживає за адресою: Російська Федерація, Респу-
бліка Тива, м. Кизил, вул. Геологічна, 56-А, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14.12.2022 о 10 год. 15 хв. у приміщенні Ріпкинсько-
го районного суду Чернігівської області під голову-
ванням судді Павленко О. В. (смт Ріпки, вул. Свято-
миколаївська, 94). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Репкинский районный суд Черниговской облас-

ти вызывает Ондар Анчи Алексеевича, 21.01.1987 го-
да рождения, который проживает по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, г. Кизил, ул. Ге-
ологическая, 56-а, обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 438 УК Украины, в подготовительное судеб-
ное заседание, которое состоится 14.12.2022 в 10 
часов 15 минут в помещении Репкинского районно-
го суда Черниговской области. Председательствую-
щий судья Павленко О. В. (пгт Репки, ул. Святонико-
лаевская, 94).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Деснянський районний суд м. Чернігова викликає 

Щьоткіна Леоніда Петровича, 17.09.1987 року наро-
дження, який проживає за адресою: вул. Олешка, 86, 
кв. 41, м. Алейськ, Алтайський край, Російська Фе-
дерація, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 08.12.2022 о 09 годині в приміщенні Деснянського 
районного суду м. Чернігова під головуванням суд-
ді Григор’єва Р. Г. (каб. 103, м. Чернігів, проспект Пе-
ремоги, 141). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Деснянский районный суд г. Чернигова вызывает 

Щёткина Леонида Петровича, 17.09.1987 года рожде-
ния, который проживает по адресу: ул. Олешко, 86, 
кв. 41, г. Алейск, Алтайский край, Российская Феде-
рация, обвиняемый в совершении уголовного престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, 
в подготовительное судебное заседание, которое со-
стоится 08.12.2022 в 09 часов в помещении Деснян-
ского районного суда г. Чернигова. Председатель-
ствующий судья Григорьев Р. Г. (каб. 103, г. Черни-
гов, проспект Победы, 141).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Чернігівський районний суд Чернігівської об-

ласті викликає Бєлозьорова Нікіту В’ячеславовича, 
04.10.1994 року народження, який проживає за адре-
сою: 94 кварта, буд. 1, кв. 118, м. Ангарськ, Іркутська 
область, Російська Федерація, який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 05.12.2022 о 09 
год 20 хв в приміщенні Чернігівського районного су-
ду Чернігівської області під головуванням судді Ме-
женнікової С. П. (м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ В СУД
Черниговский районный суд Черниговской об-

ласти вызывает Белозерова Никиту Вячеславовича, 
04.10.1994 года рождения, который проживает по 
адресу: 94 квартал, дом 1, кв. 118, г. Ангарск, Иркут-
ская область, Российская Федерация, обвиняемый 
в совершении уголовного преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины, в по-
дготовительное судебное заседание, которое состо-
ится 05.12.2022 в 09 часов 20 минут в помещении 
Черниговского районного суда Черниговской облас-
ти. Председательствующий судья Меженникова С. П. 
(г. Чернигов, ул. Хлебопекарская, 4).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваної Чернишової І. О.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 29.11.2022 надано дозвіл на здій-

снення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022050000006335 внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 стосовно Чернишової Ірини Олексіївни, 10.12.1975 року 
народження, уродженки с. Ями Троїцького району Луганської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: 
Донецька обл., Маріупольський р-н, смт Мангуш, вул. Соборна, буд. 14, підозрюваної у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  ЧЕРНИШОВОЇ І. О.
 Громадянка України Чернишова Ірина Олексіївна, 10.12.1975 року народження, уродженка с. Ями Троїцького ра-

йону Луганської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: Донецька обл., Маріупольський р-н, смт Мангуш, 
вул. Соборна, буд. 14, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 05.12.2022 у період часу 
з 09:00 до 12:00 год. до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу 2 управління  (з дислокаці-
єю у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції Тітова Віта-
лія Васильовича за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, для завершення досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів, вручення обвинувального акту з додатками у кримінальному провадженні 
№22022050000006335, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за ч. 5 ст. 111-1 КК Украї-
ни в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Кабацков Микола Анатолійович,  28.05.1958 р.н., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 

278 КПК України Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні за  № 22022050000001657 від 
29.06.2022, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто у добровіль-
ному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністра-
тивно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрюваний Кабацков Микола Анатолійович, 

28.05.1958 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,  
вул. Троїцька, буд. 65, кв. 4, на 05.12.2022 з 09:00 год до 12:00, 06.12.2022 з 09:00 год до 12:00 та 07.12.2022  
з 09:00 год до 12:00 до будівлі тимчасової дислокації слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, каб. 130, для отримання 
письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному провадження  
№ 22022050000001657 від 29.06.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, 
допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінально-
му провадженні. 

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадянка України Кобцева Ольга Анатоліїв-
на, 06.09.1966 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, буд. 44, кв. 33, 
на 05.12.2022 о 10 год. 00 хв., на 06.12.2022 о 10 год. 00 хв., на 07.12.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для проведення слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22022130000000632 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.11.2022 (судова справа  
№ 201/9489/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000338 від 03.08.2022 стосовно підозрюваного Козака Леоніда Івановича, 08.06.1958 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. У зв’язку із ухваленим судовим рішенням 
про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до вимог  
ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваному Козаку Леоніду Івановичу, 
08.06.1958 р.н., повідомляємо, що Вам необхідно з’явитись 05.12.2022 о 10:00, 06.12.2022 о 10:00, 07.12.2022 о 10:00 
до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, пл. Шевченка, буд.7 для допиту в якості підозрюваного, а також проведення слідчих та процесуальних дій у 
вказаному кримінальному провадженні. 

Крім того, у зв’язку із тим, що найближчим часом планується завершення досудового розслідування, Вам необхідно 
з’явитись 08.12.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, буд. 7, для вручення повідомлення про завершення досудового 
розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні), а саме для надання досту-
пу до матеріалів кримінального провадження. 

Також, Вам необхідно з’явитись 09.12.2022 о 10:00 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 
областях, за вищевказаною адресою для вручення обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування 
та відібрання розписки про їх отримання. 

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           01 грудня 2022 року
Громадянин України Гречишкін Павло Іванович, 14.01.1973 р.н., відповідно до ст.ст. 111, 112, 

276-278 та глави 11 КПК України Вам повідомляється про підозру в кримінальному проваджен-
ні № 22022130000000574 від 06.10.2022  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, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст.ст. 133, 135, 278 КПК України викликається підозрюваний Гречишкін Павло Івано-

вич, 14.01.1973 р.н., зареєстрований та проживаючий за адресою: Луганська обл., Новоайдарський 
район, с. Гречишкине, вул. Гагаріна, буд. 48, на 05.12.2022 о 10 год. 00 хв., на 06.12.2022 о 10 год. 
00 хв., на 07.12.2022 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, для вручення письмового повідомлення про підозру, допи-
ту як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22022130000000574 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Телефон для зв’язку: 0668468154.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вас, що судове засідання по кримінальному провадженню 

№42021010000000003 від 04.02.2021 р. за звинуваченням Качарова Костянтина Радіковича, 08.05.1964 р.н.,  
у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 08 грудня 
2022 року, у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. 
№ 110, головуючий суддя О.В. Домарєв.

В судове засідання викликається обвинувачений Качаров Костянтин Радікович.
Одночасно просимо роз’яснити , що згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, про-

курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або 
перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою Укра-
їни державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.
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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
Долинську Світлану Іванівну, 19.11.1973 р.н, на підставі ст.ст. 36, 135, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про те, що 

вона підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, ство-
рених на тимчасово окупованій території, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Долинська Світлана Іванівна, 19.11.1973 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 Кримінального проце-

суального кодексу України (далі — КПК України) викликається на 10 год. 00 хв. 06, 07, 08 грудня 2022 року до слідчого другого 
відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, 
агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Івана Пузиревського за адресою:  
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет 505, тел. (044)-365-40-00 для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України, а також проведенні інших процесу-
альних дій у ме жах кримінального провадження № 42022000000001158 від 26.08.2022.

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

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
Прокурор у кримінальному провадженні № 42022000000001158 Яків СЛІСАРЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Бурлаков Сергій Володимирович, 26.05.1971 р.н., громадянин Російської Фе-

дерації, згідно ст.ст. 134, 135 КПК України викликається в судове засідання на 10 год. 30 хв. 07 
грудня 2022 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 409, головуючий суддя Марцинкевнч С. А., конт. тел. (0382) 
65-74-42) для проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22022240000000063 від 05.05.2022 про обвинувачення Бурлакова С. В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139, 140 КПК Укра-
їни.

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Обвиняемый Бурлаков Сергей Владимирович, 26.05.1971 г.р., гражданин Российской Федера-

ции в соответствии с ст.ст. 134, 135 УПК Украины вызывается в судебное заседание на 10 час. 
30 мин. 07 декабря 2022 года в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области (Украина,  
г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 54, каб. 409) председательствующий судья Марцинкевич 
С. А., конт. тел. (0382) 65-74-42) для проведения подготовительного судебного заседания в уго-
ловном производстве № 22022240000000118 от 05.05.2022 по обвинению Бурлакова С.В. в со-
вершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Уважительные причины и последствия неявки на вызов предусмотрены ст.ст. 138, 139, 140 
УПК Украины.

Повідомлення 
 про постановлення слідчим суддею ухвали  

про здійснення спеціального досудового  
розслідування

м. Харків            29 листопада 2022 року

Лєонов Володимир Сергійович, 06.05.1981 р.н., 
громадянин України, на підставі ст.ст. 36, 135  
КПК України, Вам у кримінальному провадженні  
№ 62022170020001047 від 18.11.2022 повідомляєть-
ся про постановлення слідчим суддею ухвали про 
здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 62022170020001047 
від 18.11.2022 стосовно підозрюваного Лєонова В. С. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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

 
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Лєонов Володимир Сергійович, 06.05.1981 
р.н., місце мешкання: вул. Чоботарська, будинок  
№ 37/39, квартира № 3, м. Вовчанськ Чугуївсько-
го району Харківської області, відповідно до вимог  
ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитись 
05.12.2022; 06.12.2022; 07.12.2022 о 10 год. 00 хв. до 
Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) 
територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Полтаві, розташо-
ваного за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто 
Харків (каб. № 6) для допиту в якості підозрювано-
го та проведення інших процесуальних дій по даному 
кримінальному провадженню.

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

КПК України повідомляю, що 28 листопада 2022 ро-
ку складено повідомлення про підозру Попову Сер-
гію Геннадійовичу, 02.11.1967 року народження, який 
підозрюється у колабораційній діяльності, а саме у 
вчиненні діяння спрямованого на провадження гос-
подарської діяльності, у взаємодії з державою-агре-
сором, незаконними органами влади, створеними на 
тимчасово окупованій території, у тому числі окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, тобто кри-
мінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 
ст. 111-1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянину України Попову Сергію Геннадійо-

вичу, 02.11.1967 року народження,  повідомляєть-
ся, що відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кри-
мінального процесуального кодексу України 05, 06, 
07 грудня 2022 року Вам необхідно з’явитися до СВ 
Куп’янського РВП ГУНП України в Харківській облас-
ті, за адресою: смт Шевченкове, вул. Центральна буд. 
31 для вручення Вам повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, допиту Вас в 
якості підозрюваного у рамках кримінального про-
вадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №22022220000002697 від 25.08.2022 
за ознаками вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

Процесуальний керівник у кримінальному  
провадженні Олександр ШАБАЛДАС

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ  
СУДДЕЮ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарсько-

го районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 (спра-
ва №333/5554/22) надано дозвіл на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні за №62021080020000122 від 30.06.2021 
відносно підозрюваного Корж Володимир Іванович, 
23.04.1965 р.н., у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Корж Володимир Іванович, 23.04.1965 року наро-

дження, який зареєстрований за адресою: Хмель-
ницька область, м. Старокостянтинів, вул. Єсенська, 
буд. 8, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 134, 135 
КПК України, на 10 год. 00 хв. 05.12.2022, на 10 год. 
00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 00 хв. 07.12.2022 Вам не-
обхідно з’явитись до Запорізької спеціалізованої про-
куратури у військовій та оборонній сфері Південно-
го регіону за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, 
для участі у проведенні допиту в якості підозрювано-
го, отримання повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування, відкриття та ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування, а також вручен-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 62021080020000122 від 30.06.2021 за ознаками 
вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, а також прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій.

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

КПК України повідомляю, що 29.11.2022 у криміналь-
ному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.06.2022 за 
№ 42022081370000264 за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, складено 
письмове повідомлення про підозру, згідно з яким, 
Сірій Анні Віталіївні, 02 серпня 1996 року народжен-
ня, уродженці міста Мелітополя Запорізької області, 
зареєстрованій за адресою: Запорізька область, міс-
то Мелітополь, бульвар 30-річчя Перемоги, буд. 40, 
корп. 2, кв. 58, повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 
ст. 408 КК України, яке кваліфікується як дезертир-
ство, тобто нез’явлення до військової частини або 
місця служби з метою ухилитися від військової служ-
би, вчинене в умовах воєнного стану.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Сірій Анні Віталіївні, 02 серпня 1996 року наро-

дження, уродженці міста Мелітополя Запорізької 
області, зареєстрованій за адресою: Запорізька об-
ласть, місто Мелітополь, бульвар 30-річчя Перемоги, 
буд. 40, корп. 2, кв. 58, відповідно до вимог ст.ст. 134, 
135 КПК України, на 11 годину 05.12.2022, на 11 годи-
ну 06.12.2022, на 11 годину 07.12.2022 Вам необхідно 
з’явитись до Запорізької спеціалізованої прокуратури 
у військовій та оборонній сфері Південного регіону за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, для вручен-
ня письмового повідомлення про підозру та допиту в 
якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42022081370000264 від 17.06.2022 за ч. 4 ст. 408 
КК України, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ 
Дубінського Сергія Миколайовича по справі № 185/3002/18

Павлоградський міськраойнний суд Дніпропетровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/40/22, справа № 185/3002/18 за обвинуваченням Дубінського Сергія Миколайовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 
135, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Обвинувачений Дубінський Сергій Миколайович викликається для участі в судовому засіданні, призначе-
ному на 13 грудня 2022 року о 09.30 год., у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце 
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. С. Мицак

Апеляційна палата Вищого антикорупційного су-
ду повідомляє Януковича Віктора Федоровича, що 
розгляд у справі № 991/5137/21, кримінального про-
вадження № 42015000000002833, за апеляційною 
скаргою адвоката Фозекош А. А. в інтересах Януко-
вича В. Ф. на ухвалу слідчого судді Вищого антико-
рупційного суду від 07.10.2021 про обрання запо-
біжного заходу у виді тримання під вартою відбу-
деться о 13 год 00 хв 14.12.2022 за адресою: прову-
лок Хрестовий, 4, м. Київ.

Суддя Никифоров А. С.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Орлова Вячеслава Вячеславовича, 09.09.1981 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Запо-
різька область, Мелітопольський район, с. Семенів-
ка, вул. Михайлівська, буд. 227, у судове засідан-
ня по справі №331/3078/22, де Ви є обвинуваченим 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 7 ст. 111-1 КК України на 13 год. 45 хв. 
08.12.2022 до приміщення Комунарського районно-
го суду м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Європейська, буд. 7, зал судових засідань №7. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Самокіш Володимир Ігоревич, 20.09.1975 р.н., громадянин Російської Федерації, згідно  

ст.ст. 134, 135 КПК України викликається в судове засідання на 09 год. 30 хв. 07 грудня 2022 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 403, го-
ловуючий суддя Марцинкевич С. А., конт. тел. (0382) 65-74-42) для проведення підготовчого судового засі-
дання у кримінальному провадженні № 22022240000000118 від 05.05.2022 про обвинувачення Самокіша В. І. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

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

Обвиняемый Самокиш Владимир Игоревич, 20.09.1975 г.р., гражданин Российской Федерации в соответ-
ствии с ст.ст. 134,135 УПК Украины вызывается в судебное заседание на 09 час. 30 мин. 07 декабря 2022 го-
да в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области (Украина, г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 54, 
каб. 403) председательствующий судья Марцинкевич С. А., конт. тел. (0382) 65-74-42) для проведения подго-
товительного судебного заседания в уголовном производстве № 22022240000000118 от 05.05.2022 по обви-
нению Самокиша В.И. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Уважительные причины и последствия неявки по вызову предусмотрены ст.ст. 138, 139, 140 УПК Украины.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УХВАЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ  
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 (справа  
№ 333/5567/22, провадження № 1-кс/333/1652/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні за № 62021080020000127 від 02.07.2021 відносно підозрюваного Кру-
шельницького Сергія Михайловича, 22.07.1974 р.н., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Крушельницький Сергій Михайлович, 22.07.1974 року народження, уродженець с. Ярке Поле, Кіровського ра-

йону, АР Крим, громадянин України, який зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, в/ч А-0156, смт Примор-
ський, м. Феодосія, АР Крим, відповідно до вимог ст.ст. 133, 134, 135 КПК України, на 10 год. 00 хв. 05.12.2022, 
на 10 год. 00 хв. 06.12.2022, на 10 год. 00 хв. 07.12.2022 Вам необхідно з’явитись до Запорізької спеціалізованої 
прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 2, для 
участі у проведенні допиту в якості підозрюваного, отримання повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, відкриття та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021080020000127 від 
02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

У провадженні Славутського міськрайонного суду Хмельницької області пе-
ребувають матеріали кримінального провадження № 12022244000000736 від 
22.07.2022 за обвинуваченням Волошина Андрія Вікторовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, розгляд якого 
здійснюється в порядку спеціального судового провадження.

Враховуючи наведене, Волошин Андрій Вікторович, 16.10.1975 р.н., уро-
дженець м. Славута Хмельницької області, зареєстрований за адресою: вул. 
Здоров’я, 36, м. Славута, Хмельницька обл., викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 09.12.2022 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Славутсько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (адреса: вул. Я. Мудрого, 48А,  
м. Славута Хмельницької області), головуючий суддя: Мотонок Т. Я.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Відповідно до ч. 6 ст. 297-4 КПК України по-
відомляю, що ухвалою слідчого судді Комунар-
ського районного суду м. Запоріжжя Михайлової 
Є. В. від 29.11.2022 (справа №333/5737/22, про-
вадження №1-кс/333/1705/22) надано дозвіл на 
здійснення спеціального досудового розсліду-
вання (in absentia) у кримінальному провадженні 
№62022080010000117 від 11.08.2022 стосовно Пе-
религіна Андрія Андрійовича, 21.03.1994 р.н., який 
підозрюється у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та пе-
реховується від слідства з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності. 

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

Обвинувачений Кауров Валерій Володимирович, який народився 02 квітня 1956 
року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 81, корп.1, 
кв.175, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 08.12.2022 року о 12 годині 30 хвилин в залі су-
дових засідань №207 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Донцов Д. Ю.

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

Обвинувачений Шацький Юрій Михайлович, який народився 25 травня 1953 ро-
ку, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Якіра, 2, кв. 4, 
проживаючий за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Веденіна, 85, від-
повідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 08.12.2022 року о 12 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань №207 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Донцов Д. Ю.
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Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Пічахчі Ми-
колу Вікторовича для розгляду справи про кримінальне правопору-
шення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України, призначене на 05.12.2022 
року об 11:00, каб. 210. 

Суд попереджає — наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, передбаче-
ні статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника —
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, та та-
кож представника юридичної особи — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з 
питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. М. Яценко 
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Хавалджі 

Віктора Васильовича для розгляду справи про кримінальне правопору-
шення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України, призначене на 21.12.2022 
року о 10:00, каб. 210. 

Суд попереджає — наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, передбаче-
ні статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника —
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, та та-
кож представника юридичної особи — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з 
питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. М. Яценко 
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Чернишова 

Андрія Віталійовича для розгляду справи про кримінальне правопору-
шення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України, призначене на 21.12.2022 
року о 10:20, каб. 210. 

Суд попереджає — наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, передбаче-
ні статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, та та-
кож представника юридичної особи — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з 
питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України. 

 Суддя О. М. Яценко 
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 

кримінальному провадженню №1-кп/185/718/22, справа №201/6708/22 
за обвинуваченням Рагуткіної Валентини Іванівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Обвинувачена Рагуткіна Валентина Іванівна викликається для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 14 грудня 2022 
року об 11:00 год., у приміщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Суддя Ю. А. Мельник
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська викликає Фтиця Іва-

на Федоровича, 19 січня 1987 року народження, уродженця смт Сарта-
на Маріупольського району Донецької області, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Горо-
дня, 3, як обвинуваченого у підготовче судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 22022050000002926, яке призначено на 13 го-
дину 00 хвилин 19 грудня 2022 року.

Справа буде розглядатись в приміщенні Жовтневого районного су-
ду м. Дніпропетровська, який розташований за адресою: м. Дніпро, 
вул. Паторжинського, б. 18А, каб. № 25, під головуванням судді Гон-
чаренко В. М.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційно-
му вебсайті суду обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поваж-
ної причини більш як два рази) обвинуваченим, який оголошений у 
міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимча-
сово окупованій території України, території держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснен-
ня спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО  

РОЗСЛІДУВАННЯ 
стосовно підозрюваного Базаржапова Белика Ерденіжаповича

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Ки-
єва від 28.11.2022 надано дозвіл на здійснення спеціального досу-
дового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні  
№ 12022110000000185 від 30.06.2022 стосовно підозрюваного у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК 
України, Базаржапова Белика Ерденіжаповича, 05.12.1985 року наро-
дження, проживаючого: просп. Советов 7, м. Чита, Забайкальський 
край, російська федерація, старший механік-водій 8 МСР, 37-ї окре-
мої мотострілкової бригади в/ч 69647 (м. Кяхта, Республіка Бурятія), 
36-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації, який 
переховується від слідства з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Базаржапова Б. Е. 

Підозрюваний Базаржапов Белик Ерденіжапович, 05.12.1985 ро-
ку народження, проживаючий: просп. Советов 7, м. Чита, Забайкаль-
ський край, російська федерація, старший механік-водій 8 МСР, 37-ї 
окремої мотострілкової бригади в/ч 69647 (м. Кяхта, Республіка Буря-
тія) 36-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуально-
го кодексу України, Вам необхідно з’явитися 09.12.2022, 12.12.2022 та 
13.12.2022 о 10 год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 12022110000000185 від 30.06.2022 за ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни з метою допиту як підозрюваного та розгляду клопотання про за-
стосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час 
здійснення досудового розслідування, до старшого слідчого в ОВС 
слідчого управління Головного управління Національної поліції в Ки-
ївській області Біликова Владислава Володимировича за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 15А. При собі необхідно мати документ, 
який посвідчує особу. 

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

СООБЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ
в отношении подозреваемого Базаржапова Белика 

Эрденижаповича
По постановлению следственного судьи Святошинского районного 

суда г. Киева от 28.11.2022 предоставлено разрешение на осуществле-
ние специального досудебного расследования (in absentia) в уголов-
ном производстве № 12022110000000185 от 30.06.2022 в отношении 
подозреваемого в совершении преступления, предусмотреного ч. 1  
ст. 438 УК Украины, Базаржапова Белика Эрденижаповича, 05.12.1985 
года, проживающего: просп. Советов 7, г. Чита, Забайкальский край, 
российская федерация, старший механик-водитель 8 МСР, 37-й от-
дельной мотострелковой бригады в/ч 69647 (г. Кяхта, Республика Бу-
рятия) 36-й общевойсковой армии вооруженных сил российской фе-
дерации, который скрывается от следствия в целях уклонения от уго-
ловной ответственности.

ПОВЕСТКА 
о вызове подозреваемого Базаржапова Б. Е.

Подозреваемый Базаржапов Белик Эрденижапович, 05.12.1985 го-
да, проживающий: просп. Советов 7, г. Чита, Забайкальский край, рос-
сийская федерация, старший механик-водитель 8 МСР, 37-й отдель-
ной мотострелковой бригады в/ч 69647 (г. Кяхта, Республика Бурятия) 
36-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации, 
в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 276 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 09.12.2022, 
12.12.2022 и 13.12.2022 на 10:00 как подозреваемому в уголовном 
производстве № 12022110000000185 по ч. 1 ст. 438 УК Украины с це-
лью допроса в качестве подозреваемого и рассмотрения ходатайства 
о применении меры пресечения в виде содержания под стражей при 
осуществлении досудебного расследования, до старшего следователя 
в ОВД следственного управления Главного управления Национальной 
полиции в Киевской области Беликова Владислава Владимировича по 
адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 15А. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Явка обязательна. В случае неприбытия по вызову следователя 
без уважительных причин, перечень которых приведен в ст. 138 УПК 
Украины, наступают последствия, предусмотренные ст. 139, 140 УПК 
Украины.

Старший слідчий в ОВС СУ  
ГУНП в Київській області Владислав БІЛИКОВ

Обвинувачена Гуртяк Зінаїда Олексіївна, 
22.08.1977 р.н., зареєстрована та проживаюча за 
адресою: Луганська область, Троїцький район, 
смт Троїцьке, вул. Нова, буд. 13, Вам необхідно 
з’явитися на 11 год. 30 хв. 06.12.2022, 11 год. 30 хв. 
14.12.2022, 11 год. 00 хв. 10.01.2023, 11 год. 00 хв. 
17.01.2023 до Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області, що знаходиться за адресою: 
м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Зарева Н. І.), 
для проведення підготовчого судового засідання у 
кримінальному провадженні № 22022130000000353 
від 08.08.2022, за ознаками складу кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

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

Суддя Антон ЮЗЕФІВ

Після смерті Шаповалової Надії Ни-
кифорівни, 26.03.1936 р.н., яка помер-
ла 18 січня 2022 р., відкрилась спадко-
ва справа. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщи-
ну в тому числі, які були зареєстровані з 
померлим на день його смерті, та пред-
ставників малолітніх, недієздатних спад-
коємців, а також спадкоємців за запові-
том, всіх спадкоємців прошу звернутись 
до Карцевої Н. О., приватного нотаріуса 
Миколаївського міського нотаріально-
го округу за адресою: 54005, м. Микола-
їв Миколаївської обл., вул. Наваринська, 
буд. 20, кв.4.

Київський районний суд м. Полта-
ви викликає Уханьову Ірину Степанівну, 
16.09.1967 року народження, (відоме міс-
це проживання: Харківська область, Чугу-
ївський район, місто Вовчанськ, вулиця Го-
голя, будинок 33, квартира 56) як обвину-
вачену в судове засідання по кримінально-
му провадженню за №62022170020000237 
за обвинуваченням у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 14, ч. 2 ст.111 КК України. Підготовче су-
дове засідання відбудеться 16 грудня 2022 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за 
адресою: м. Полтава, пров. Хорольського, 
6, каб №5, зал судових засідань №1. У ра-
зі неявки справу буде розглянуто за Вашої 
відсутності. 

Суддя Клімова С. В.

Київський районний суд м. Полтави викликає Мамона Володимира Сергійо-
вича, 24.04.1993 року народження, (відоме місце проживання: Харківська об-
ласть, Чугуївський район, с. Чкалівське, вулиця Свободи, будинок 7, квартира 
6) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню за 
№62022170020000457 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Підготовче судове засідання 
відбудеться 07 грудня 2022 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Полтава, пров. Хорольського, 6, каб №5, зал судових засідань №1. У разі не-
явки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя Клімова С. В.

Громадянин України Гусєв Артем Олегович, 22.05.1989 року наро-
дження, у відповідності до ст. 111, 135, 278, 279 КПК України, у кри-
мінальному провадженні № 42021101060000034, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, повідомляється про 
підо зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 149 КК України. Гусєв Артем Олегович, 22.05.1989 року народжен-
ня, підозрюється у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації, з ви-
користанням уразливого стану потерпілої щодо кількох осіб, за попе-
редньою згодою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись 05, 06 та 07 грудня 2022 року до Печерсько-
го управління поліції Головного управління Національної поліції у міс-
ті Києві, за адресою: м.Київ, вул. Московська, 30, т. (044) 2806118, для 
здійснення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42021101060000034 від 12.03.2021, в якості підозрюваного. 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про скасування довіреностей

Державний заклад «Український спеціалізований диспансер раді-
аційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України» 
(код ЄДРПОУ 01981891) (далі — Заклад) повідомляє про те, що нака-
зом голови Комісії з реорганізації Закладу Шумом Сергієм Сергійови-
чем від 28 жовтня 2022 року № 171 «Про скасування довіреностей» з 
28 жовтня 2022 року скасовані довіреності, видані на представництво 
інтересів Закладу, а саме:

- від 17.02.2022 № 37, виданої Разбойнікову Олександру Валенти-
новичу;

- від 13.05.2022 № 46, виданої Віхляєву Володимиру Володимиро-
вичу;

- від 07.06.2022 № 55, виданої Волошиній Катерині Олегівні;
- від 19.07.2022 № 85, виданої Віхляєву Володимиру Володимиро-

вичу;
- від 11.08.2022 № 102, виданої Русіну Антону Ігоровичу;
- від 19.08.2022 № 111, виданої Павлику Віктору Григоровичу. 
Документи підписані та подані вищевказаними Повіреними після 28 

жовтня 2022 року в інтересах Закладу, є поданими неуповноваженими 
особами і є нікчемними.
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